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aktuality

Prázdniny
v bludi‰ti
i jinde
V druhé polovinû prázdnin jsem se vydala s dûtmi z nízkoprahového klubu Pacific (pﬁi KC Mot˘lek) poznávat krásy zámku LouãeÀ na Nymbursku. Zámek je
znám˘ pﬁedev‰ím sv˘mi deseti labyrinty
a bludi‰ti, rozmístûn˘mi v 17 hektarovém
zámeckém parku. Jde o raritu, která nemá
v âechách a dokonce ani v Evropû dosud
obdoby. Po témûﬁ ‰estikilometrové procházce od Ïelezniãní zastávky jsme byli
v Louãeni. Na uvítanou dûti poobûdvaly
v zámeckém salonku (dárek od Mot˘lka)
a potom uÏ se nás ujal „sám hrabû Alexander Thurn-Taxis“ a nev‰ední, zajímavou
formou, zpestﬁenou hledáním tajn˘ch obálek v jednotliv˘ch komnatách, provedl
skupinku 15 dûtí cel˘m zámkem. Hra mûla
pokraãovat je‰tû v parku mezi labyrinty
a bludi‰ti, ale neúprosn˘ ãas byl proti nám.
Stihli jsme jen tisové bludi‰tû a hru o razítka na tﬁech jeho stanovi‰tích a museli jsme
spûchat na autobus. Je‰tû v parku padlo
rozhodnutí, Ïe se sem urãitû v‰ichni znovu
vrátí.
Prázdninové celodenní v˘lety Pacificu
v rámci pﬁímûstsk˘ch táborÛ byly velmi
oblíbené. Bûhem uplynul˘ch dvou mûsícÛ dûti nav‰tívily kromû zámku LouãeÀ je‰tû historickou vesniãku umûní a ﬁemesel
Botanicus v Ostré, zúãastnily se slavností
‰ermíﬁÛ na hradû Bezdûz, uÏívaly si v letÀanském Aquaparku a na bobové dráze
a strávily pﬁíjemn˘ den v praÏské ZOO.
Prázdninového klubu Pacific, kter˘ mûl
prodlouÏenou otevírací dobu, se zúãastnilo víc neÏ 90 dûtí, z toho 20 jich pﬁi‰lo do
klubu poprvé.
ves, foto: autorka a archiv Pacificu (2)
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1 V zámecké knihovnû
2 Hrabû Alexander Thurn-Taxis provází dûti
po zámku
3 V Botanicusu dûti r˘Ïovaly zlato
4 Labyrint z buxusÛ
5 Na Bezdûzu se ‰ermovalo
6 Obûd v salonku na zámku LouãeÀ
Na titulní stranû: Skauti z Hloubûtína na jihoãeském rybníce
foto: ves
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zpravodajství z radnice

dvoustranu pﬁipravil: j‰

Informace z jednání Rady Mâ Praha 14
Na svém 91. jednání dne 29. ãervna
Rada mimo jiné
Povûﬁila Ïivnostensk˘ odbor ÚMâ Praha 14

ukládáním pokut, ve smyslu ust. § 29 zákona
ã. 131/2000 Sb., o hlavním mûstû Praze, podnikatelÛm pﬁi poru‰ování povinností stanoven˘ch naﬁízením ã. 16/2005 Sb. hl. m. Prahy,
kter˘m se vydává trÏní ﬁád
Jmenovala Mgr. Daniela Rovana vedoucím
ekonomického odboru (Mgr. Rovan rezignoval
na funkci zástupce starosty Mâ Praha 14)
Souhlasila s uzavﬁením smlouvy mezi Mâ Praha 14 a jednotliv˘mi realizátory dílãích projektÛ v rámci projektu Podpora integrace cizincÛ na území Prahy 14 (obãanské sdruÏení
Fuertos, obãanské sdruÏení Organizace pro
pomoc uprchlíkÛm, Farní charita Praha 14 –
âern˘ Most, Kyje, Z· Chvaletická, Z· Bratﬁí
VenclíkÛ, Z· Vybíralova, Z· Generála Janou‰ka, Z· Hloubûtínská)
Souhlasila s uzavﬁením nájemní smlouvy mezi
Z· Bﬁí VenclíkÛ a Jiﬁím Mamicou ve vûci dlouhodobého pronájmu tenisov˘ch kurtÛ za úãelem provozování tenisové haly v zimních mûsících
Souhlasila s uzavﬁením nájemní smlouvy mezi
Z· Chvaletická a Soukromou odbornou ‰kolou START, s. r. o. na pronájem uãeben a souvisejících prostor v budovû ã. p. 918, k. ú.
Hloubûtín
Schválila poskytnutí finanãního daru ve v˘‰i
20 000 Kã obãanskému sdruÏení SK karate
shotokan Neratovice – Hloubûtín, kter˘ bude
pouÏit jako pﬁíspûvek na úhradu nákladÛ na
letní soustﬁedûní dûtí hloubûtínského oddílu
karate ve dnech 8. 8. aÏ 20. 8. 2010
Schválila vyjádﬁení Mâ Praha 14 k zji‰Èovacímu ﬁízení dle zákona ã. 100/2001 Sb., o posuzování vlivÛ na Ïivotní prostﬁedí, pro zámûr
Bytové domy „PANORAMA KYJE III“, které
bylo odesláno odboru ochrany prostﬁedí
Magistrátu hl. m. Prahy
Seznámila se s hlavními údaji zámûru „Hotel
Alex“ na pozemku parc. ã. 837/2 a 837/3
v k. ú. Hloubûtín pﬁi ul. Podûbradská podle
dokumentace k územnímu ﬁízení. Nemûla
námitek k prostorovému umístûní navrÏené
stavby a doporuãila dodrÏet navrÏen˘ rozsah
sadov˘ch a terénních úprav
• Hotel Alex (ãtyﬁi podlaÏí) má b˘t umístûn
v severov˘chodním kvadrantu kﬁiÏovatky Kbelské x Podûbradské, od obou komunikací bude
oddûlen parkovou úpravou, kterou obnoví
investor v rámci rekonstrukce stávající zelenû
Vzala na vûdomí pﬁedloÏen˘ návrh na umístûní stavby „Roz‰íﬁení stávajícího obchodního
domu IKEA v Praze 14 – âern˘ Most“ podle
dokumentace k územnímu ﬁízení, spoãívající
v pﬁístavbû smûrem severním (32 m), jiÏním
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(16 m) i v˘chodním (ãást 10 m) s parkovacím
objektem v jiÏní ãásti stavby (28 m) a s vytvoﬁením 108 parkovacích míst.
• PoÏaduje prÛbûÏnou spolupráci pﬁi ﬁe‰ení
dopravní obsluÏnosti a spojitosti území obchodní zóny
Nemûla námitek k pﬁedloÏené dokumentaci na
nov˘ jiÏní v˘jezd v souvislosti s dopravní
obsluÏností víceúãelového obchodnû – spoleãenského centra âern˘ Most – III. etapa.
• PoÏaduje pﬁedloÏit pﬁed podáním Ïádosti
o stavební povolení „jiÏní v˘jezd – III. etapa
Centra âern˘ Most“ sadové úpravy na pozemku parc. ã. 232/369 k. ú. âern˘ Most mezi stávajícím parkovi‰tûm – budovou „A“ a komunikací Bryksova
Nesouhlasila se smûnou ãásti pozemku parc. ã.
221/2 o v˘mûﬁe cca 20 000 m2 v k. ú. âern˘
Most za pozemky v k. ú. LetÀany ve vlastnictví
spoleãnosti âKD PRAHA HOLDING, a. s.
Na svém mimoﬁádném jednání
dne 15. ãervence Rada
Souhlasila s podáním Ïádostí na „Zateplení

objektu Z· Vybíralova 964, k. ú. âern˘ Most,
Praha 14“ v rámci programu Zelená úsporám
– oblast podpory Realizace úspor energie
v budovách veﬁejného sektoru
Schválila spolufinancování projektu Z· Vybíralova 964 z rozpoãtu Mâ Praha 14, které
nepﬁekroãí 65 % celkov˘ch nákladÛ
Na svém 92. jednání dne 20. ãervence
Rada mimo jiné
Souhlasila s jednostrann˘m zv˘‰ením nájem-

ného za uÏívání bytu dle zákona ã. 107/2006
Sb. od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 ve
v˘‰i 11,7 %
Souhlasila s uzavﬁením nájemní smlouvy mezi
Z· Bﬁí VenclíkÛ 1140 a Sportovním klubem
Spectrum Praha o. s. na pronájem softbalového hﬁi‰tû. Doporuãuje sníÏit nájemné na
60 000 Kã/rok
Vzala na vûdomí informaci o plnûní úkolÛ
Rady a Zastupitelstva Mâ Praha 14 ke dni
15. 7. 2010
Vzala na vûdomí moÏnost zaloÏení obchodní
spoleãnosti s úãastí Mâ Praha 14 a AVE CZ
odpadové hospodáﬁství, s. r. o. za úãelem zaji‰tûní úklidu komunikací, údrÏby veﬁejné zelenû
a nakládání s odpady na území Prahy 14
Schválila poskytnutí finanãního pﬁíspûvku
Z· speciální Diakonie âCE Praha 10 ve v˘‰i
20 000 Kã k úhradû nákladÛ na provoz ‰koly
v roce 2010 (‰kolu nav‰tûvují dva Ïáci s trval˘m
pobytem v Praze 14)
Schválila upravené znûní vyhlá‰ení Programu
prevence nádorového onemocnûní prsu

• V pÛvodním vyhlá‰ení (uveﬁejnûném v Listech Prahy 14 ã. 7/8) ze dne 14. 6. 2010 byla
nesprávnû formulována vûta: Pﬁíspûvek v max.
v˘‰i 300 Kã bude poskytnut Ïenám, které se
podrobí sonografickému nebo mamografickému vy‰etﬁení prsou v období od 17. 6 do
31. 10. 2010. Uvedené období se mûlo t˘kat
pouze v˘platy pﬁíspûvku a nikoliv období pro
vy‰etﬁení, které bylo podmínkami stanoveno jiÏ
od 1. 1. do 31. 10. 2010.
Schválila 1. pﬁehled investiãních akcí a poÏadavky na finanãní zdroje z rozpoãtu hl. m.
Prahy na rok 2011 do aplikace GINIS-PRO;
2. aktualizaci investiãních akcí stﬁednûdobého
a dlouhodobého rozpoãtového v˘hledu v aplikaci GINIS-PRO
Seznámila se s pﬁedloÏen˘mi návrhy zmûn
územního plánu sídelního útvaru hl. mûsta
Prahy a
nesouhlasí (a tento nesouhlas povaÏuje za
zásadní) se zmûnou, která navrhuje roz‰íﬁení
plochy kontejnerového pﬁekladi‰tû o ãást plochy zahradnictví a ve v˘hledovém horizontu
o celou zb˘vající plochu zahradnictví
Schválila uzavﬁení dodatku ã. 1 ke smlouvû
o dílo – „Rekonstrukce elektroinstalace Z·
Chvaletická – 1. etapa“, ve kterém se promítnou dodateãné práce ve v˘‰i 118.918 Kã vãetnû DPH.
Souhlasila s personálním zabezpeãením vãetnû mzdov˘ch prostﬁedkÛ dvou tﬁíd v objektu
M· Sadská 530, Hloubûtín od 1. 10. 2010.
RodiãÛm bude oznámeno Ïe jejich dítû bude
pﬁijato k docházce do M· Sadská 530 nejpozdûji k 20. 10. 2010
Souhlasila s pﬁijetím vûcného daru pro
M· Jahodnice: 1x finanãní ãástka 5.000 Kã,
1x finanãní ãástka 2.000 Kã a 5 ks vûcn˘ch dárkÛ – hraãky pro dûti, v‰e v celkové hodnotû
7.000 Kã od dárce KOVO·ROT GROUP
CZ, a. s.
Schválila 1. opakované zveﬁejnûní zámûru na
prodej pozemkÛ parc. ã. 79/1, 79/4, 80/1, 81,
84/1, 84/2, 85/1, 85/2, k. ú. Kyje, pﬁi ulici
Broumarská; 2. ukonãení pﬁíjmu nabídek k zámûru na prodej uveden˘ch pozemkÛ dne
20. 8. 2010 ve 12 hod.
Na svém mimoﬁádném jednání
dne 28. ãervence Rada
Vzala na vûdomí informaci o prÛbûhu veﬁejné zakázky malého rozsahu na sluÏby pro pﬁíjemce podpory v OPÎP – „Z· Gen. Janou‰ka
– energetické úspory Mâ Praha 14 – poradenská a konzultaãní ãinnost pﬁi realizaci projektu“
Rozhodla v souladu s doporuãením hodnotící
komise o v˘bûru nejvhodnûj‰í nabídky podané
spoleãností Energy Benefit Centre, o. p. s.,
Thákurova 4, Praha 6

zpravodajství z radnice

záﬁí 2010
Na svém 93. jednání dne 17. 8.
Rada mimo jiné:
Vzala na vûdomí rezignaci Mgr. Daniela Rovana na ãlena Zastupitelstva Mâ Praha 14 ke dni
31. 7. 2010.
Konstatovala, Ïe Irena âerníková (ODS) se
stala ãlenkou Zastupitelstva Mâ Praha 14
Vzala na vûdomí formulované problémy, vze‰lé z veﬁejného jednání dne 24. 5. 2010 v Kulturním domû Kyje a ovûﬁené anketou, která
probíhala od 15. do 30. ãervna 2010
Schválila poskytnutí finanãního daru ve v˘‰i
50 000 Kã obci Vi‰Àová (557 obyvatel) pﬁi polsk˘ch hranicích, kter˘ bude pouÏit na odstranûní následkÛ povodnû ze srpna 2010 na
majetku obce
Schválila poskytnutí finanãního daru ve v˘‰i
15 000 Kã Obãanské poradnû Praha na úhradu nákladÛ spojen˘ch s poskytováním odborného sociálního poradenství
Schválila stanovisko Mâ k návrhu vyhlá‰ky
o místním poplatku za uÏívání veﬁejného prostranství, ze vstupného a z ubytovací kapacity
a vyhlá‰ky, kterou se mûní nûkteré obecnû
závazné vyhlá‰ky o místních poplatcích
Seznámila se s hl. údaji zámûru na umístûní
stavby ﬁadov˘ch domkÛ pﬁi ul. Mochovské
v Hloubûtínû na pozemku parc. ã. 940, 945,
946 a 2567/2.

• Nesouhlasí s umístûním 4 ﬁadov˘ch domkÛ
na uveden˘ pozemek, neboÈ nezaruãuje pﬁedloÏen˘ zámûr zachování pohody bydlení; míra
zastavûní pozemkÛ musí odpovídat urbanistickému a architektonickému charakteru prostﬁedí
Souhlasila s nav˘‰ením poãtu ÏákÛ ve tﬁídách
4. roãníku Z· Chvaletická na maximální
poãet 33

Pozvánka
na 17. zasedání
ZMâ
Na úter˘ 21. záﬁí od
14.15 hod. svolává
starosta Prahy 14 ing. Miroslav Fronûk 17. zasedání Zastupitelstva Mâ
Praha 14, které se uskuteãní v Galerii 14, nám. Plk. Vlãka na âerném
Mostû. Jedná se o poslední zasedání zastupitelstva v tomto volebním
období. Pﬁipomínáme, Ïe jednání
zastupitelstva jsou pﬁístupna veﬁejnosti.

Základní informace ke komunálním volbám
Volby do Zastupitelstva Mâ Praha 14 a Zastupitelstva hl. m. Prahy se uskuteãní ve dnech 15. a 16. ﬁíjna 2010, a to v pátek od 14 do 22 hod. a v sobotu od
8 do 14 hod. Volí se zastupitelé pro volební období 2010–2014.
I. Zastupitelstvo Mâ Praha 14 stanovilo:
1. Poãet ãlenÛ Zastupitelstva Mâ Praha 14 pro dané volební období na
31 ãlenÛ.
2. Vytvoﬁit na území mûstské ãásti Praha 14 pro tyto volby jeden volební
obvod.
II. Zastupitelstvo hl. m. Prahy stanovilo:
1. Poãet ãlenÛ Zastupitelstva hl. m. Prahy pro dané volební období na
63 ãlenÛ.
2. âlenûní území hl. m. Prahy pro tyto volby na 7 volebních obvodÛ.
Uvedené znamená, Ïe v kaÏdém ze 7 obvodÛ bude voleno 9 ãlenÛ zastupitelstva.
Mâ Praha 14 je souãástí volebního obvodu ã. VI (spolu s Mâ Praha 10, Praha 20,
Dolní Poãernice a ·tûrboholy).
V jedné tﬁetinû volebních obvodÛ probûhnou zároveÀ volby do Senátu Parlamentu
âeské republiky. Na území Mâ Praha 14 se volby do Senátu Parlamentu âeské republiky nekonají!
Dal‰í podrobné informace jsou na webové stránce Mâ Praha 14.
Informace pro ãleny OVK: Ustavující zasedání komisí se uskuteãní 23. záﬁí od
16 hod. v Z· Bratﬁí VenclíkÛ.
Mgr. Jiﬁí K r y ‰ t o f
vedoucí obãanskosprávního odboru

Komise pro sociální vûci (16. 6.)
Komise byla informována o pﬁidûlení dotace
ve v˘‰i 1 283 700 Kã v rámci Emergentního
programu (v tomto roce bude realizováno
osm dílãích projektÛ zamûﬁen˘ch na integraci cizincÛ na území Prahy 14), obdrÏela
písemnou informaci o rozdûlení grantov˘ch
prostﬁedkÛ pro rok 2010 (Grant Mâ Praha
14 v sociální oblasti a Grant Mâ Praha 14
základním ‰kolám), komise projednala téma
pokraãování ve dvouletém financování sociálních sluÏeb v Praze 14, komise byla seznámena s v˘sledky poslední kontroly podávání alkoholu mladistv˘m (v tomto roce se
jednalo o ãtvrtou kontrolu, které se aktivnû
úãastnil vedle Policie âR a MP také odbor
sociálních vûcí a zdravotnictví), komise byla
informována o zámûru vûnovat se více prevenci sociálnû patologick˘ch jevÛ u mládeÏe
na sídli‰ti âern˘ Most.
Komise dopravy (30. 6.)
Komise opûtovnû nedoporuãila realizaci
projektu terminálu – pﬁekladi‰tû z dÛvodu
dal‰ího zv˘‰ení nárÛstu dopravní zátûÏe na
pﬁilehl˘ch komunikacích, zvlá‰tû na ul. PrÛmyslová, komise navrhla ãasové vymezení
vyhrazeného jízdního pruhu (pro autobusy,
kola a taxi) na ul. Podûbradská a upozornila
na nesjízdn˘ stav ul. Zámeãnická.

Podmínky volební
inzerce
v Listech Prahy 14
V souvislosti s nadcházejícími komunálními volbami bude kaÏdé politické stranû,
kandidující do Zastupitelstva Mâ Praha 14, poskytnuta v ﬁíjnov˘ch Listech Prahy 14 zdarma 1/2 tiskové strany pro vlastní prezentaci. Pokud se nûkterá ze stran
rozhodne pro celostránkovou inzerci (coÏ
je maximum), zaplatí jen 1/2 strany dle
platného sazebníku (tj. 11 500 Kã + 20%
DPH). Podklady pro volební inzerci pﬁijímá nejpozdûji do pondûlí 20. záﬁí oddûlení inzerce (Renáta Rudolfová) v budovû
ÚMâ Praha 14, Bﬁí VenclíkÛ 1072, âern˘ Most, 7. patro (po – pá od 9 – 15.30
hod.), elektronicky na adrese: rudolfova@kvizpraha14.cz. V pﬁípadû celostránkové inzerce (placená 1/2 strany) je nutno
vyplnit závaznou objednávku na pﬁedepsaném formuláﬁi (lze si jej vyzvednout osobnû nebo si vyÏádat jeho zaslání elektronicky). Îádáme v‰echny politické strany, aby
odevzdání podkladÛ ke svojí prezentaci
nenechávaly na poslední chvíli. Pokud
nedodrÏí termín uzávûrky 20. záﬁí, nebude
jejich prezentace do ﬁíjnov˘ch ListÛ zaﬁazena.
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co se dûje nejen v regionu

Kulturní a sportovní akce radnice
ZÁ¤Í
PRAHA 14 TOUR 2010
V sobotu 4 záﬁí od 8 hodin poﬁádáme ve spolupráci s âesk˘m tenisov˘m svazem turnaj pro dospûlé
neregistrované hráãe v tenisu
o pohár starosty. Turnaj ve ãtyﬁhﬁe
se uskuteãní na kurtech TJ Slavoj
Hloubûtín, Hloubûtínská ulice. Prezence hráãÛ na místû od 7.30–7.50
hodin. Startovné 50 Kã na osobu.

Setkání – souznûní v G14
Ve stﬁedu 8. záﬁí v 17 hodin zveme
do Galerie 14, nám. Plk. Vlãka 686,
âern˘ Most na vernisáÏ v˘stavy
obrazÛ Hedviky Zmekové a pﬁátel
– „Setkání – souznûní“. V˘stava
potrvá do 30. záﬁí a bude otevﬁena
vÏdy v úter˘, stﬁedu a ãtvrtek
14–18 hodin a v nedûli 14–17
hodin. Vstup voln˘.

Turnaj v malé kopané
Spoleãnû s TJ Kyje poﬁádáme
v sobotu 11. záﬁí turnaj v malé
kopané amatérsk˘ch hráãÛ o pohár starosty. Zápasy se uskuteãní
na hﬁi‰ti TJ Kyje v Broumarské ulici
v Kyjích. Registrace pûtiãlenn˘ch
druÏstev (4+1) od 15 let je na
místû od 8.30 do 8.50 hodin.
Zaãátek turnaje v 9 hodin.
Startovné 200 Kã za druÏstvo.

Koncert duchovní hudby
Ve stﬁedu 15. záﬁí od 18.30 hodin
srdeãnû zveme do kostela sv. Bartolomûje v Kyjích na koncert

duchovní hudby. Úãinkuje soubor
CAPELLA REGIA PRAHA. Na programu budou díla J. S. Bacha, H. Biebera, C. Monteverdiho a dal‰ích.
Vstupné dobrovolné.

zdej‰ích ãtyﬁech drahách turnaj
v bowlingu. Pﬁihlá‰ky do naplnûní
kapacity herny na tel. 281 005 278
do pátku 17. 9. do 12 hodin.
Startovné je 20 Kã na osobu.

Zahradní slavnost Babí léto

Závody na kolobûÏkách
a koleãkov˘ch bruslích

Srdeãnû zveme malé i velké na
tradiãní zahradní slavnost Babí
léto 2010, kterou poﬁádají spoleãnû mûstské ãásti Praha 14 a Dolní
Poãernice. Slavnost se koná v sobotu 18. záﬁí. Programová ãást na‰í
Mâ: Dûtské odpoledne je situováno v zahradû zámeãku v Hostavicích, kde se od 14 hodin v poﬁadu „V pohybu je krása“ pﬁedstaví
Aerobic club Z· Chvaletická, Aerobic FIT STUDIO D a HANNY DANCE
– Step studio Z· Chvaletická. Dále
mohou dûti zhlédnout pohádky
Se zvíﬁátky do pohádky, Zvíﬁátka
a loupeÏníci a O vykutáleném stra‰idle. Po celé odpoledne budou
v zahradû dûtské atrakce, lezecká
láhev, trampolína, nafukovací
hrad, dûtsk˘ such˘ kuliãkov˘
bazén se skluzavkou aj. Na místû
si mÛÏete zakoupit obãerstvení
a cukrovinky. Místní dopravu
budou zaji‰Èovat terénní vozy
Hummer, jezdící mezi Hostavicemi
a Dolními Poãernicemi.

Turnaj v bowlingu
V pondûlí 20. záﬁí se od 18.30
do 23 hodin v J. R. Clubu-Bowling,
Prelátská 12 v Kyjích (naproti kostelu sv. Bartolomûje), koná na

Václavská veselice
I. Obãanské sdruÏení Hloubûtín srdeãnû zve na Václavskou
veselici, která se uskuteãní 1. ﬁíjna od 18 hod. v âínské restauraci (Havana) v Hloubûtínû. Pﬁijìte se pobavit, pﬁijìte si
zazpívat, hrát budou pﬁátelé, dobrovoln˘ pﬁíspûvek na reÏii a na
tobmolu (do tomboly) vítán.

Vyhlá‰ení fotografické soutûÏe
Pﬁíspûvková organizace KVIZ Praha 14 vyhla‰uje pro obyvatele na‰í mûstské ãásti fotografickou soutûÏ na téma MÛj nejhezãí prázdninov˘ (dovolenkov˘) záÏitek v tûchto kategoriích:
dûti (do 10 let), mládeÏ (do 18 let), dospûlí a senioﬁi. SoutûÏní snímky je moÏné zasílat elektronicky na adresu info@kvizpraha14.cz, vyti‰tûné (velikost min. 18 x 24 cm) na adresu
Kulturního domu Kyje, ·imanovská 47, Praha 9 anebo doruãit osobnû na sekretariát ﬁeditele KVIZ Praha 14 v kulturním
domû. Termín: do 15. záﬁí. V‰echny snímky budou vystaveny
v Kulturním domû Kyje, vybrané zveﬁejnûny v Listech Prahy 14 a na webov˘ch stránkách www.kvizpraha14.cz. Odborná porota vybere z kaÏdé kategorie tﬁi nejlep‰í snímky, kaÏd˘
z ocenûn˘ch autorÛ bude odmûnûn publikací Praha 14 ve fotografii, vûcnou cenou, nebo voln˘m vstupem pro 2 osoby na
kulturní pﬁedstavení podle vlastního v˘bûru. Tû‰íme se na hojnou úãast v‰ech nad‰en˘ch fotoamatérÛ.
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18 let). Pût minut pﬁed startem
bude odjíÏdût ze startu dodávka,
do které si mohou závodníci odloÏit vûci, které jim budou odvezeny
do cíle a tam uloÏeny k vyzvednutí. Doporuãujeme chrániãe kolen,
loktÛ a rukou. Pokraãování v jízdû
za cílem i návrat do Bûchovic na
bruslích je zakázán s ohledem na
probíhající masov˘ bûÏeck˘ závod.

Závody jsou jak pro nejmen‰í,
tak pro teenagery, pﬁípadnû pro
dospûlé vyznavaãe in-line jízdy.
Akce bude probíhat ve stﬁedu
22. záﬁí od 16 hodin na tubusu
metra u stanice Rajská zahrada.

¤ÍJEN

Závody na in-line bruslích

V˘stava fotografií

Souãástí tradiãního silniãního
bûÏeckého závodu Bûchovice-Praha bude v nedûli 26. záﬁí sedm˘
roãník jízdy na koleãkov˘ch bruslích pﬁi vylouãení veﬁejného provozu. Závod poﬁádá TJ Sokol Bûchovice za podpory Z· Bûchovice, Mâ
Praha 14 a MÚ Bûchovice. Hromadn˘ start bude v 10.30 hodin
na 13. kilometru silnice âeskobrodská v Bûchovicích, cíl v Kyjích
u parku v Jiráskovû ãtvrti. Délka
trati je 5 km. Úãastnit se mohou
dospûlí a mládeÏ bez rozdílu vûku
a pohlaví. U dûtí do vûku l0 let je
pﬁi jízdû doprovod rodiãÛ nutn˘!
V‰ichni úãastníci musí mít helmu.
Jízda nebude rozdûlena na kategorie. Zápis 26. 9. ve startovní kanceláﬁi v Z· Bûchovicích od 8.00 do
10.15 hodin, kde kaÏd˘ vyplní pﬁihlá‰ku a získá startovní ãíslo. Startovné: 50 Kã (s v˘jimkou dûtí do

Ve stﬁedu 6. ﬁíjna v 17 hodin bude
v Galerii 14 zahájena v˘stava fotografií. BliÏ‰í informace se dozvíte
v pﬁí‰tích Listech Prahy 14.

Pochod kolem Prahy 14
V sobotu 9. ﬁíjna poﬁádáme jiÏ tradiãní turistick˘ pochod „14 km
kolem Prahy 14“ a zábavné odpoledne s programem na hﬁi‰ti
TJ Slavoj Hloubûtín, Hloubûtínská 88. Podrobné informace o této
akci uveﬁejníme v ﬁíjnov˘ch Listech
Prahy 14.

Koncert
Ve stﬁedu 20. ﬁíjna se uskuteãní
od 18.30 hodin koncert souboru
ENSEMBLE BONA FIDE. Program
koncertu upﬁesníme v pﬁí‰tích
Listech Prahy 14.
Poznámka: Zmûna programu
vyhrazena.

Kdo rychle dává, dvakrát dává …
Zamûstnanci kulturního domu Kyje, redaktoﬁi ListÛ Prahy 14
a pracovnice CVVI (Centra vzdûlávání a veﬁejného internetu) –
tedy celá pﬁíspûvková organizace KVIZ Praha 14 se spontánnû sloÏila na humanitární pomoc jedné z vybran˘ch obcí zasaÏen˘ch
povodnûmi. K pomoci se je‰tû pﬁipojilo obãanské sdruÏení Cikne âhave. V sobotu 14. srpna tak mohl b˘t odvezen do mûsta
Hejnice pln˘ automobil nejpotﬁebnûj‰ích vûcí (gumové rukavice, ãistící, antibakteriální a desinfekãní prostﬁedky, toaletní potﬁeby, repelenty, hraãky pro dûti atd.), které ﬁeditel KVIZ Praha 14
Jaroslav Hodyc osobnû pﬁedal zástupcÛm humanitární organizace Hope and Help.
Rychlou pomoc ve v˘‰i 50 000 Kã obci Vi‰Àová schválila rovnûÏ
dne 17. 8. Rada Mâ Praha 14.
red, foto: hod

co se dûje nejen v regionu
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Zahajujeme novou
sezonu 2010/2011
Pﬁíspûvková organizace KVIZ Praha 14 vytvoﬁila pro Kulturní dÛm Kyje nov˘ dramaturgick˘ plán, kter˘ spolehlivû osloví celé
spektrum obãanÛ Prahy 14.
Nová koncepce vychází z dlouhodobého
prÛzkumu názoru obyvatel, kteﬁí se ãlenstvím v programu tzv. „Pﬁátelské karty kulturního domu“ vyjádﬁili k pﬁáním a potﬁebám, jakou programovou nabídku by ve
svém kulturním zaﬁízení chtûli mít.
Od záﬁí tedy jsou pﬁipraveny tyto pevné
okruhy akcí:
– kaÏd˘ pátek a sobotu veãer kulturní produkce (divadla, koncerty, promítání filmÛ, spoleãenské veãery, atd.)
– kaÏdou nedûli odpoledne zajímav˘ program pro dûti (divadélko, filmové pohádky, interaktivní setkání, aj.)
– kaÏdé stﬁedeãní odpoledne vûnované
seniorÛm a jejich klubové ãinnosti
– pondûlní podveãery vûnované zajímav˘m
pﬁedná‰kám z nejrÛznûj‰ích oborÛ lidského vûdûní a cestování
– dále napﬁ. taneãní kurzy pro zaãáteãníky
i pokroãilé, jazykové kurzy, tématické v˘stavy, záÏitkové semináﬁe, víkendové prezentace národních kultur, soutûÏe pro
dûti i dospûlé, aj.)
Více informací najdete na na‰em pravidelnû aktualizovaném webu www.kvizpraha14.cz, ve v˘vûskách mûstské ãásti Praha
14, v ãasopise Listy Prahy 14, na reklamních panelech, ve va‰ich po‰tovních schránkách, pﬁípadnû po dotazu zaslaném na na‰i
adresu info@kvizpraha14.cz.
Doporuãujeme také vyuÏívat na‰eho programu „Pﬁátelská karta“, která vám umoÏní
získávat informace o programu prostﬁednictvím SMS zpráv nebo e-mailem. Budeme se tû‰it na va‰i pravidelnou náv‰tûvu.
Jaroslav Hodyc,
ﬁeditel KVIZ Praha 14

KULTURNÍ TIP NA MùSÍC ZÁ¤Í
V pátek 24. záﬁí v 17.30 hod. poﬁádá kulturní dÛm Kyje – KVIZ Praha 14 v˘jimeãnû kvalitní hudební veãer pod názvem „E + H“, kde bude zpívat na‰e první
dáma popu a swingu Eva Pilarová a Hynek
Tomm, kter˘ je mezi kulturní veﬁejností
znám˘ a pﬁezdívan˘ jako „ãesk˘ Bocelli“.
Eva Pilarová o Hynkovi Tommovi napsala:
„Má zvuãn˘ nosn˘ hlas, kter˘ mu technika
nepﬁikrá‰luje. Zpívá na koncertech zásadnû
Ïivû, a kdyÏ je potﬁeba, zvládá zpûv i bez
mikrofonu“. Hynek Tomm o Evû Pilarové
ﬁekl: „Je to paní zpûvaãka, která byla a zÛstá-

vá nejlep‰í zpûvaãkou v‰ech dob – a to nemluvím jen za sebe.“ Eva zve Hynka ãasto
jako hosta na své koncerty. Srdeãnû zveme
na tento koncert, kter˘ bude i v Praze 14
ojedinûl˘. Vstupné 150,– Kã.
Slevov˘ program (Pﬁátelská karta, slevy pro
seniory a studenty) platí i pro toto pﬁedstavení.
MoÏnost rezervace vstupenek prostﬁednictvím rezervaãního systému na www.kvizpraha14.cz anebo info@kvizpraha14.cz,
pﬁípadnû telefonicky na produkãní oddûlení kulturního domu.

Kulturní dÛm Kyje – KVIZ Praha 14,
·imanovská 47, Praha 9
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na‰i zastupitelé

Pﬁedstavujeme: Bohumila Sobotku
V seriálu rozhovorÛ se ãleny Zastupitelstva Mâ Praha 14 pﬁichází na ﬁadu
Bohumil Sobotka (ODS). Vystudoval stﬁední prÛmyslovou ‰kolu, obor
mûﬁící a automatizaãní technika. PÛsobil mj. na Magistrátu hl. m. Prahy
jako vedoucí Kanceláﬁe zastupitelstva a zástupce tajemníka, na ÚMâ
Praha 14 pracoval jako vedoucí kanceláﬁe starosty v letech 2003 aÏ
2006, ãlenem Zastupitelstva Mâ Praha 14 byl v letech 1998–2002 a dále
v tomto volebním období od roku 2007, kdy vykonává funkci zástupce
starosty, je ãlenem Rady a pﬁedsedou komise kultury a aktivit volného
ãasu.
Jak jste zapou‰tûl koﬁeny v Praze
a specielnû v Praze 14?
KdyÏ jsem se na jaﬁe devûtaosmdesátého ocitl
v Praze, mûl jsem zde pﬁes pÛl rodiny, tedy
dvû star‰í sestry s rodinami. V‰ichni mi hodnû pomáhali, u sestry Maru‰ky v Petrovicích
jsem ze zaãátku také bydlel. Pikantní bylo
moje cestování do tehdej‰ího zamûstnání.
Musel jsem stihnout první ranní autobus,
kter˘ mi jel z Petrovic, tu‰ím ve 4.17, pﬁejet
celé tehdej‰í metro céãko a z Hole‰ovic zase
autobusem aÏ do v˘topny Tﬁeboradice, kde
jsem tak tak pﬁed ‰estou „odpíchnul“. To
bych uÏ dnes asi nezvládl, myslím hlavnû to
vstávání kolem pÛl ãtvrté ráno. KdyÏ jsem se
poté pﬁestûhoval na Prosek, uÏ jsem chodil
na tﬁi smûny a to bylo fajn. Fajn byli i lidiãky kolem mû a ﬁekl bych, Ïe v kotelnû panovalo tolerantní demokratické prostﬁedí. Tedy
alespoÀ mezi dûlnick˘mi profesemi. Hodnû
se diskutovalo, vedli se ﬁeãi politické a nezﬁídka protistátní. A pak pﬁi‰el sametov˘
listopad a já jsem zaãal od prvních komunálních voleb pracovat ve veﬁejné správû.
V jedenadevadesátém jsme se pﬁestûhovali na
âern˘ Most. Vzhledem k tomu, Ïe první
domy zde byly kolaudovány v roce 1987,
pokládám se za starousedlíka. KdyÏ v‰e shrnu, do Prahy jsem pﬁi‰el ve fantastickou
dobu dal‰ího národního obrození, potkal
jsem dobré lidi a mûl jsem i kousek ‰tûstí.
Proto mám Prahu rád, Ïiji zde v˘znamnou
ãást svého Ïivota a jsem hrd˘m obãanem na‰í
mûstské ãásti.
Jaké to bylo pracovat na Magistrátu
hl. m. Prahy v pomûrnû vysok˘ch funkcích?
V pomûrnû vysok˘ch funkcích se pracuje
pomûrnû dobﬁe, abych tak ﬁekl. Ale váÏnû.
KaÏdá funkce vyÏaduje zodpovûdnost a pﬁiná‰í moc. A právû ona moc mÛÏe b˘t nebezpeãná. Jistû kaÏd˘ ví, o ãem mluvím. Kdyby
kaÏd˘ funkcionáﬁ ãetl povinnû MÀaãkovu
knihu Ako chutí moc, neexistovali by tﬁeba
Ïádní funkcionáﬁi, pohrdlivû naz˘vaní papalá‰i. Já ji ãetl jedním dechem je‰tû kdyÏ byla

8

na indexu, sehnal jsem ji jen ve sloven‰tinû,
tedy v originále, ale o to lépe. Vûﬁím, Ïe jsem
se jako papalá‰ nikdy nechoval ani tehdy na
Magistrátû, ani nyní.
Co pro vás znamenalo období, kdy jste
byl vedoucím kanceláﬁe starosty?
Práce v této funkci je vlastnû stejná jako ta,
kterou jsem vykonával na Magistrátû, tam
valn˘ rozdíl není. Mûl jsem tedy jiÏ urãitou
pﬁedstavu a znalost problematiky, snad nejsem pﬁíli‰ neskromn˘. Jiná je samozﬁejmû
atmosféra prostﬁedí, daná rozdílnou velikostí Magistrátu a na‰eho úﬁadu z hlediska
poãtu pracovníkÛ a jejich vzájemné komunikace. Dávám pﬁednost srdeãnûj‰ím vztahÛm a z tohoto pohledu je pro mû práce na
na‰í radnici pﬁíjemnûj‰í, neÏ na Magistrátû.
Ale za daleko dÛleÏitûj‰í povaÏuji fakt, Ïe
jsem na na‰í radnici ve funkci vedoucího
kanceláﬁe starosty dostal prostor i pro návrhy a my‰lenky, které se t˘kaly obecnû smûﬁování mûstské ãásti a její politiky. Jin˘mi
slovy, byla to pro mû jakási pﬁípravka do
funkce, kterou jsem vykonával poslední ãtyﬁi roky.
Jak hodnotíte zapojení Prahy 14 do
projektu Zdravá mûstská ãást?
Já jsem v loÀském roce zastupoval na‰i mûstskou ãást na valné hromadû národní sítû

zdrav˘ch mûst, která potvrdila na‰e ãlenství.
Zúãastnil jsem se také velmi zajímavého celostátního setkání zástupcÛ zdrav˘ch mûst
s hosty ze zahraniãí. My jsme na zaãátku, ale
jiÏ jsme podnikli dvû akce, ekoden ve spolupráci s na‰imi základními ‰kolami pﬁed stanicí metra Rajská zahrada a setkání s obãany v Kulturním domû, na kterém v rámci
tematick˘ch pracovních skupin byly pojmenovány problémy, které zúãastnûní povaÏovali za stûÏejní. V˘sledky tohoto setkání byly
zveﬁejnûny a upﬁesnûny formou ankety na
radniãním webu a formou anketních lístkÛ.
Mûl jsem radost, kolik anketních lístkÛ se
nám vrátilo, to ukazuje, Ïe pﬁistoupení do
rodiny zdrav˘ch mûst byl krok správn˘m
smûrem a Ïe mnoho obãanÛ povaÏuje na‰i
mûstskou ãást za svÛj domov a není jim lhostejné, co se dûje kolem nich. Dal‰í setkání
s obãany chceme v brzké dobû smûﬁovat do
Hloubûtína.
Rekonstrukce Kulturního domu Kyje
a jeho ãinnost vyvolala mnoho negativních emocí. âím si to vysvûtlujete?
Já bych nechtûl mluvit o nûjak˘ch emocích,
hovoﬁme spí‰e o diskuzi, která se vedla a to
oprávnûnû, neboÈ se jednalo o investici doposud na mûstské ãásti nevídanou. Jsem pﬁesvûdãen, Ïe revitalizace kulturního domu do
souãasné podoby byl krok správn˘m smûrem
a dokazuje to i fakt, Ïe vût‰inovû tento návrh
získal podporu a to i opakovanû. Ale nelze se
divit, Ïe obãané bydlící v bezprostﬁedním
okolí vyslovili urãité námitky, neboÈ vlastní
provoz tohoto zaﬁízení se jich samozﬁejmû
dot˘ká. Souãasné vedení KVIZ Praha 14,
kter˘ organizuje akce v kulturním domû,
myslím vzalo vûc za správn˘ konec, a snaÏí se
s tûmito lidmi komunikovat a hledat oboustrannû uspokojivá ﬁe‰ení.
Kter˘ z problémÛ, o nichÏ bylo na
leto‰ním veﬁejném setkání s obãany
hlasováno a diskutováno, vnímáte jako
nejdÛleÏitûj‰í?
Bylo by ode mû pokrytecké, kdybych tvrdil,
Ïe souhlasím bezv˘hradnû s v˘stupem z tohoto setkání. Jednalo se spí‰e, jak uÏ jsem
uvedl, o pojmenování ‰ir‰í ‰kály v˘znamnûj‰ích ãi ménû v˘znamn˘ch bolístek mûstské
ãásti. Následovala anketa, která má, myslím,
uÏ urãitou vypovídací hodnotu. Alarmující
je, Ïe na druhém místû se umístila kriminalita, i kdyÏ si myslím, Ïe se nijak nevymykáme praÏskému prÛmûru. Pﬁesto se budeme
muset zamyslet zejména ve spolupráci s obûma policiemi, jaké máme dal‰í moÏnosti
a jak jsou úãinné. Tento problém já tedy vní-
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mám shodnû jako bezmála pût set m˘ch spoluobãanÛ.
Jak hodnotíte práci komise, které pﬁedsedáte?
Komise kultury jako iniciativní a poradní
orgán rady myslím odvedla dobrou práci. Její
ãlenky a ãlenové pﬁi‰li s ﬁadou zajímav˘ch
námûtÛ, hodnû ãasu bylo vûnováno napﬁ.
problematice kulturního domu, ochranû kostela sv. Bartolomûje nebo grantové politice
mûstské ãásti. Chci jim na tomto místû podûkovat a popﬁát hodnû úspûchÛ.
Vá‰ názor na diskusní fórum radnice?
Já jsem zastáncem slu‰né komunikace bez
vulgarit a uráÏek. Pokud se na‰e diskusní
fórum drÏí v tûchto mantinelech, nemám
problém. To, Ïe na diskusní fóra obecnû pí‰í
pﬁedev‰ím nespokojení nebo oponenti, je
naprosto pﬁirozená vûc. KaÏd˘ se mÛÏe o pravdivosti mého tvrzení pﬁesvûdãit sám. Jsme
prostû skoupí na chválu, dobré vûci bereme
jako samozﬁejmost. Domnívám se, Ïe tím, Ïe
umoÏÀujeme tento druh komunikace s obãany a obãanÛ navzájem, dokazujeme jistou
politickou vyspûlost. JestliÏe nechci o problému vûdût, neznamená to, Ïe se problém
nekoná.
Jaké vidíte plusy a mínusy rozvoje Prahy 14 v posledních letech?
Mám samozﬁejmû radost ze znovu otevﬁení Kulturního domu v Kyjích, pustili jsme
se i do vybudování Komunitního centra
v Hloubûtínû vedle kostela sv. Jiﬁí na místû
nûkdej‰í ‰kolní druÏiny, líbí se mi probarvené fasády na nejstar‰í ãásti âerného Mostu,
dﬁíve beznadûjnû ‰edivé. Máme koneãnû státní gymnázium a také první vysokou ‰kolu
na na‰em území. Nové koleje pro tramvaj
v Hloubûtínû urãitû sníÏily hlukovou zátûÏ.
Tû‰ím se na otevﬁení ãásti Vysoãanské radiály, která, vûﬁím, zlep‰í dopravu v oblasti
Podûbradské. Tím se dostávám k mínusÛm:
nárÛst dopravy logicky vyvolan˘ novou bytovou v˘stavbou pﬁedev‰ím soukrom˘ch investorÛ na jejich pozemcích nikoho asi pﬁíli‰
netû‰í, zaãínám mít také obavy, jak dopadne
zﬁízení nové zastávky âesk˘ch drah v oblasti Rajské zahrady.
âemu se nejradûji vûnujete ve volném
ãase?
Jednoznaãnû ãetbû, poslechu rockové hudby,
amatérskému muzicírování na kytaru. Nevynechám jedinou moÏnost projít se po lese,
ten má na moji psychickou pohodu nenahraditeln˘ vliv. Rád cestuji, tﬁeba jenom vláãkem po domácích luzích a hájích.
Jaké je va‰e Ïivotní krédo?
Slu‰nost neznamená slabost, slu‰nost posiluje a zdobí.
Za ãtenáﬁe ListÛ se ptal Jaroslav ·míd

10 PROBLÉMÒ na‰í Mâ
Anketa pod názvem „10 PROBLÉMÒ na‰í Mâ. UÏ víme, jaké jsou. Souhlasíte
s nimi?“ probûhla na základû v˘stupÛ z Fóra Zdravá mûstská ãást, kde byly 24. kvûtna v Kulturním domû Kyje (viz ãlánek v Listech Prahy 14 ã. 7/8) pﬁítomn˘mi obãany definovány nejvût‰í problémy na na‰í Mâ. Bylo vytipováno celkem 14 problémÛ,
které bylo nezbytné je‰tû ovûﬁit anketou mezi obãany Prahy 14. Tato anketa probûhla ve dnech 15.–30. ãervna, jádro respondentÛ tvoﬁili rodiãe ÏákÛ mateﬁsk˘ch
a základních ‰kol, dále ãlenové a klienti neziskov˘ch organizací pÛsobících na na‰em
území, nájemníci bytÛ ve správû Mâ Praha 14, náv‰tûvníci webu a úﬁadu. KaÏd˘
obãan si mohl vybrat dva z definovan˘ch ãtrnácti problémÛ nebo mohl vypsat i jeden
vlastní, kter˘ v nabízeném seznamu nenalezl. Celkem se ankety zúãastnilo 1654 osob,
coÏ ãiní více neÏ 4 % obyvatel Prahy 14. Z v˘sledkÛ je patrné, Ïe nejvíce obãany trápí problematika dûtsk˘ch a dal‰ích hﬁi‰È, odpoãinkov˘ch a rekreaãních ploch vãetnû
zelenû, dále kriminalita (zejména na sídli‰tích), problematika pﬁestupkÛ (napﬁ. pohazování odpadkÛ, neuklízení po sv˘ch psech, vandalismus aj.), velk˘ poãet obãanÛ
vyjádﬁilo pﬁání na zﬁízení koupali‰tû na na‰em území, nezapadla ani problematika
odstraÀování bariér, roz‰íﬁení sociálních sluÏeb pro seniory a zaji‰tûní kapacit v mateﬁsk˘ch ‰kolách.
V˘sledky ankety byly zpracovány také do
tabulek a grafÛ (jsou k nahlédnutí na webov˘ch stránkách radnice), které ukazují, Ïe
obãané z Hloubûtína oproti prÛmûru preferují rozvoj sociálních sluÏeb pro seniory
a odstraÀování bariér, kyj‰tí obãané pak preferují více rozvoj kapacit mateﬁsk˘ch ‰kol
a tûlocviãnu v Z· ·imanovská, naopak ménû
akcentují problematiku kriminality a pﬁestupkÛ. Hostaviãtí obãané vykazují podobné
priority jako Kyj‰tí s tím, Ïe ponûkud více lpí
na veﬁejném projednávání investiãních akcí
a je‰tû více preferují rozvoj kapacit M· a naopak je‰tû ménû je trápí existence bariér v území. Dále lze z grafÛ vyãíst nûkteré v˘znamné
rozdíly v preferencích obãanÛ rÛzn˘ch vûkov˘ch skupin, jde pﬁedev‰ím o skupinu obãanÛ star‰ích 50 let, kteﬁí jednoznaãnû dávají
pﬁednost roz‰íﬁení nabídky sociálních sluÏeb
pro seniory a roz‰íﬁení terénní sociální práce,
jediní by ve v˘znamnûj‰ím mnoÏství ocenili
roz‰íﬁení nabídky zájezdÛ pro seniory, naopak men‰í prioritu pﬁikládají roz‰íﬁení kapacit mateﬁsk˘ch ‰kol a vybavení Z· ·imanovská.
Pomûrnû vysok˘ podíl hlasÛ (159) pro dal‰í
nedefinované problémy svûdãí o rozdílnosti
pohledÛ obãanÛ z rÛzn˘ch lokalit na‰í Mâ
a úãastníkÛ Fóra v Kulturním domû Kyje.
Pﬁi práci skupin na Fóru moÏná nebyly
postihnuty v‰echny nejvût‰í problémy, jelikoÏ nûkteré okruhy témat by se v samotném
hlasování umístily i pﬁed tûmi, které byly
definovány pﬁi práci u kulat˘ch stolÛ. Nejvíce preferovan˘m tématem byla péãe o zeleÀ, úklid, hluk, dostatek ko‰Û na odpadky
apod., dále dosti pﬁíbuzné netrestání nesbírání psích exkrementÛ, s ãímÏ souvisí
i dostatek pytlíkÛ a ko‰Û. Dal‰ím problémem
(ãasto spjat˘m s problémy kriminalita ãi pﬁe-

stupky) je obãanské souÏití, vandalismus,
ru‰ení noãního klidu apod., problematika
parkování zvlá‰tû v sídli‰tních oblastech,
nedostatek obãanské vybavenosti v nûkter˘ch lokalitách, zejména v Hostavicích a na
âerném Mostû – po‰ta. Nûkteﬁí obãané povaÏují za problém, Ïe dosud není zateplena
‰kola Bﬁí VenclíkÛ, coÏ by Mâ mûla provést
v následujícím období s vyuÏitím dotace
z OP Îivotní prostﬁedí a skupina obãanÛ povaÏuje za problém v˘‰i nájmÛ ve specifické
lokalitû ulice Generála Janou‰ka.
Je zﬁejmé, Ïe nejvy‰‰í mûrou Mâ vysly‰í pﬁání veﬁejnosti v pﬁípadû, Ïe by se v následujícím období podaﬁilo dosáhnout rozvoje volnoãasov˘ch areálÛ, hﬁi‰È apod., coÏ se t˘ká
také specifického koupali‰tû, dále sníÏení kriminality a zv˘‰ení dodrÏování zákonn˘ch
norem, vyhlá‰ek a naﬁízení vedoucí k vytvoﬁení pﬁíjemnûj‰ího a bezpeãnûj‰ího prostﬁedí na na‰í Mâ. V druhém sledu pak následuje odstraÀování bariér (jeÏ umoÏní vy‰‰í
samostatnost a nezávislost zejména handicapovan˘m obãanÛm a seniorÛm) a roz‰íﬁení sociálních sluÏeb pro seniory. Specifick˘
problém pak pﬁedstavuje nedostatek míst
v M· obecnû a v Hostavicích a Kyjích zvlá‰tû podobnû jako chybûjící tûlocviãna v Z·
·imanovská. Pomûrnû v˘znamná skupina
obãanÛ (a to na celém území Mâ) povaÏuje
za dÛleÏité vÏdy dbát pﬁi dal‰ím rozvoji Mâ
na dopravní infrastrukturu tak, aby nebyla
pﬁetíÏena nadmûrnou intenzitou dopravy.
Zastavení prodeje pozemkÛ v Broumarské
ulici obsadilo z vybran˘ch problémÛ poslední, 10. místo s 49 hlasy, je v‰ak zﬁejmé, Ïe
urãitá ãást obãanÛ i tento problém (alespoÀ
v souãasné dobû) povaÏuje za v˘znamn˘.
Mgr. Jan ·patenka,
kanceláﬁ starosty ÚMâ Praha 14
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co se dûje nejen v regionu

Divadlo v Horních Poãernicích
Votuzská 379, Praha 9,
spojení autobusy z terminálu âern˘ Most do
zastávky Votuzská,
bliÏ‰í informace na:
www.divadlopocernice.cz

Pﬁedprodej na záﬁí a ﬁíjen v pokladnû Divadla Horní Poãernice, internetové rezervace nebo zakoupení vstupenek také
v pokladnû Chvalského zámku (dennû od
10 do 16 hodin). Nevyzvednuté vstupenky vracíme do prodeje po uplynutí 7 dnÛ
od zadání rezervace.
âtvrtek 16. záﬁí v 19.30 hod.
Willy Russell / SHIRLEY VALENTINE

(program na záﬁí)

One woman show Simony Sta‰ové. Bravurní komedie o hledání vlastní identity.

Strnada. Tragikomedie napsaná pro Vilmu
Cibulkovou a Miroslava Etzlera.

Pátek 17. záﬁí v 19.30 hod.
BEZ OB¤ADU

Nedûle 26. záﬁí v 15 hod.
·ÍPKOVÁ RÒÎENKA

Divadelní spolek UCHO Uhﬁínûves.
Konverzaãní komedie, jednotné vstupné
100 Kã.

Divadlo Pohádka. Inscenace je ozvlá‰tnûna scénick˘m vyuÏitím prvkÛ ãerného
a luminiscenãního divadla.

Nedûle 19. záﬁí v 15 hod.
ZLATOVLÁSKA

âtvrtek 30. záﬁí v 19.30 hod.
Diego Ruiz, Fiona Bettanini & Nicola
Pistoia, Pino Ammendola
BEZ P¤EDSUDKÒ

Divadlo Drak Hradec Králové. Inscenace
inspirovaná projektem Josefa Krofty Jak
si hrají tatínkové.
âtvrtek 23. záﬁí v 19.30 hod.
JAK UVA¤IT ÎÁBU

Divadlo Kalich. Komedie pro odváÏné
diváky a je‰tû odváÏnûj‰í herce. Hrají Jana
Paulová a Pavel Zedníãek.

Divadelní spoleãnost Ansambl. Pﬁíbûh
o lásce aÏ na vûãnost v autorské reÏii Petra

ZMùNA PROGRAMU VYHRAZENA.

Záﬁí na Chvalském zámku v Horních Poãernicích

Pﬁijìte na cviãák!

Ladislav Rada – „Portréty osobností“ – v˘stava známého karikaturisty k jeho 80. narozeninám,
10. 9.–28. 11. O pivovarnictví a pivu – v˘stava mapující historii a v˘voj vaﬁení
piva v ãesk˘ch zemích,
14. 9.–10.10. 3D: dotek, dialog, domov – v˘stava prací v˘tvarného ateliéru âáry
Máry,
17. 9. v 18 hod. Módní pﬁehlídka historického spodního prádla (v rámci vernisáÏe v˘stavy 3D: dotek, dialog, domov),
19. 9. 10–17 hod. Svatoludmilská pouÈ na Chvalské tvrzi – divadlo, hudba, ﬁemeslné trhy a zábavné atrakce pro dûti, ukázka v˘cviku asistenãních
psÛ a dal‰í

Základní kynologická organizace Kyje
poﬁádá od 14. záﬁí kaÏdé úter˘ a ãtvrtek
v 17 hodin kurzy základního v˘cviku
a ovladatelnosti pro ‰tûÀata a kynologické zaãáteãníky. Informace a pﬁihlá‰ení: Václav Sklenáﬁ, tel. 602 441 932
email: vaclav.sklenar@senior.cz

1. 9.–26. 9.

Chvalská triáda – koncerty na nádvoﬁí zámku
TakinOff – jazz, soul a funky,
·vihadlo – kvalitní reggae,
Blue Effect a Radim Hladík – klasik ãeského bigbítu,
Robert Hlavat˘ a Band, Krásné nové stroje – dvojkoncert skupin, jejichÏ jádro tvoﬁí „rodáci“ z Horních Poãernic,
13. 9 v 19.30 hod. Karel Plíhal – legenda ãeského folku,
16. 9. v 19 hod.
Hradi‰Èan – klasická moravská cimbálovka
1. 9. v 19.30 hod.
2. 9. v 19.30 hod.
7. 9. v 19.30 hod.
8. 9. v 19.30 hod.

Z knihkupectví
Havana
Mochovská 38, Hloubûtín,
pavilon Havana – u stanice metra,
tel. 281 866 125, 777/906 295.
Otevírací doba:
pondûlí aÏ pátek 8–18 hod.
Skoro Francouzka (Turnbull), vydalo nakl.
Motto, cena 249,– Kã. Autobiografick˘ román australské novináﬁky, která s humorem
líãí peripetie sÏívání dvou lidí z rÛzn˘ch
kontinentÛ...
Za hranici lidskosti (Zámeãník), vydala
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Paseka, cena 249,– Kã. Autor je historik a ve
své knize se zamûﬁil na téma lékaﬁsk˘ch experimentÛ a otrocké práce v nacistick˘ch koncentraãních táborech.
Cesty s Karlem Hynkem Máchou (Padevût),
vydala Academia, cena 269,– Kã. Vychází
k dvoustému v˘roãí narození na‰eho v˘znamného básníka, K. H. Mácha byl velmi
zdatn˘m turistou a rád podnikal poutû zejména po ãesk˘ch hradech, tipy na v˘lety,
mnoÏství fotografií a faktÛ...
Ruka Fátimy (Falcones), vydalo Argo, cena
398,– Kã. Po fantastickém úspûchu své pﬁedcházející knihy (Katedrála moﬁe) Falcones opût
vypráví barvit˘ pﬁíbûh ze ·panûlska 16. století.

Pﬁíli‰ snadná vraÏda (rÛzní ãe‰tí autoﬁi),
vydala Mladá fronta, cena 219,– Kã. 10 detektivních povídek od souãasn˘ch ãesk˘ch
autorÛ.
Pravda o Kajínkovi (Klíma, Kroupa), vydal
Daranus, cena 249,– Kã. Knihu sepsali dva
novináﬁi a spisovatelé – Josef Klíma a Janek
Kroupa, kteﬁí kauzu doÏivotnû odsouzeného Kajínka za dvojnásobnou vraÏdu sledovali ﬁadu let.
Mezi nebem a peklem (Devátá), vydalo
Motto, cena 209,– Kã. Nová kniha oblíbené autorky je vûnována Ïenám – od oltáﬁe
aÏ k vûku dÛchodcovskému, to v‰e s laskav˘m humorem.

‰kolství

záﬁí 2010

Stretech 2010 Z· Tolerance na stupních vítûzÛ
Konference Stretech, konané 16. ãervna,
jsme se letos úãastnili poprvé, a to hned
se tﬁemi t˘my. Jeden t˘m prezentoval svÛj
dlouhodob˘ projekt Stop ‰ikanû, druh˘
t˘m pﬁedvádûl proces v˘roby svého originálního hraného filmu na kresleném pozadí. Film se jmenoval Rodina Kadlecova
a pÛvodnû byl vyroben pro filmovou soutûÏ s ekologick˘m námûtem, kde také zabodoval.
Na‰e práce „Od ostnat˘ch drátÛ po hranice
bez kontrol “ patﬁila k jednûm z mála
z humanitní oblasti. JiÏ pﬁedem jsme se
obávali, Ïe projekt zab˘vající se svobodou
pohybu lidí pﬁed revolucí 1989 a po ní
mnoho lidí na pÛdû âVUT nezaujme.
Na‰e obavy v‰ak nebyly zcela oprávnûné,
neboÈ urãitou pozornost jsme pﬁece jen
vyvolali.
Na‰li se náv‰tûvníci, kteﬁí si, zﬁejmû jiÏ
unaveni technick˘mi objekty, rádi popovídali o souãasné ãeské politice nebo o problematice evropské integrace. Mnû osobnû
se provedení celé akce formou workshopu
velice zamlouvalo, protoÏe záleÏelo na kaÏdém jednotlivci, kolik ãasu kaÏdému projektu vûnuje. Organizátoﬁi si dali záleÏet
a bylo to vidût – v‰e probûhlo hladce.
Úãast na konferenci povaÏujeme za skvûlou zku‰enost. V‰echny projekty byly zajímavé a pouãné, a navíc, rádi jsme zblízka
nahlédli do vysoko‰kolského prostﬁedí.
Mûli jsme pﬁíleÏitost obhajovat svou práci
a hovoﬁit na dané téma, ãehoÏ si ceníme
a tû‰íme se na dal‰í podobné pﬁíleÏitosti.
Kry‰tof Severa, sexta B,
gymnázium Chodovická

Pﬁedprázdninové
louãení
Na skok se je‰tû vrátíme do Galerie 14 a do
pﬁedprázdninového ãasu, kdy se – uÏ po
uzávûrce letního dvojãísla – louãili se základní ‰kolou deváÈáci ze Z· Vybíralova.
Tﬁídní uãitelky pﬁedaly slavnostnû závûreãná vysvûdãení i mimoﬁádné pochvaly
a odmûny, z nichÏ si zaslouÏí zmínku urãitû ragbisti, kteﬁí 23. ãervna reprezentovali
‰kolu na ‰kolním mistrovství âR a jiÏ po
ãtvrté získali Ïákovsk˘ titul mistrÛ ve star‰í kategorii, ale i Sára Hradilová z 9.B,
které se podaﬁilo cel˘ch 9 let základní ‰koly absolvovat s prÛmûrem známek 1,0!
ves

X. letní hry âeské Speciální olympiády, urãené mentálnû postiÏen˘m sportovcÛm, probûhly zaãátkem prázdnin v Praze na Julisce. Akce se konala u pﬁíleÏitosti
20. v˘roãí âeského hnutí Speciálních olympiád. Sportovního klání se zúãastnilo témûﬁ
800 závodníkÛ, mezi nimi i osm ÏákÛ Z· Tolerance z Hloubûtína. Ti pomûﬁili své síly
s dal‰ími sportovci z celé âR v plavání, atletice a bocce. Ve sv˘ch kategoriích získali tﬁi
stﬁíbrné a jednu zlatou medaili. Akci podpoﬁila ﬁada znám˘ch osobností, mezi nimi napﬁ.
Lívia Klausová, Jarmila Kratochvílová, Vlastimil Harapes, Lucie Bílá a dal‰í.
uãitelky Z· Tolerance

Rozlouãení
v M· Obláãek
Na zahradû mateﬁské ‰kolky Obláãek na
âerném Mostû se 17. ãervna konalo tradiãní rozlouãení dûtí, které od záﬁí zaãínají chodit do základní ‰koly. V programu,
kter˘ je kaÏdoroãnû velmi peãlivû pﬁipravován, vystoupily v‰echny pﬁed‰kolní tﬁídy, nastávající prvÀáãci dostali stuÏky
a kníÏky na památku a na závûr si rodiãe
a dûti mohli je‰tû poslechnout country
kapelu, obãerstvit se a zatancovat si. Celé
odpoledne bylo velmi vydaﬁené, umocnûno bylo jak dobrou náladou v‰ech zúãastnûn˘ch, tak krásn˘m poãasím.
E. Plicková

Z gymnázia do PaﬁíÏe
V posledním t˘dnu pﬁed prázdninami jsme brzy ráno vyrazili na ná‰ pûtidenní v˘let do
Francie. Po celodenní cestû jsme nav‰tívili katedrálu v Reme‰i. A pak uÏ pﬁi‰la na ﬁadu
PaﬁíÏ. První zastávkou byla Eiffelova vûÏ, u níÏ jsme museli odolat návalu obchodníkÛ,
kteﬁí se nám snaÏili vnutit suven˘ry a následnû jsme nav‰tívili Napoleonovu hrobku.
V sobotu jsme mohli prozkoumat brány versailleského zámku se zahradami a velk˘m
mnoÏstvím fontán. Potom jsme se vrátili do hlavního mûsta, kde jsme se nav‰tívili Vítûzn˘ oblouk, Monmartre a moderní ãtvrt’ La Defence. Den jsme zakonãili plavbou po
ﬁece Seinû a vyhlídkou z 56. patra mrakodrapu. Dal‰í den jsme strávili ve svûtoznámém Musée du Louvre a Musée d’Orsay. Zcela unavení jsme nastoupili do autobusu,
kter˘ nás vezl zpût do Horních Poãernic.
Anna Halászová a Klára ·edá, kvarta A
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‰kolství

stránky 11–12 pﬁipravila Alena Veselá

Zahradní
slavnost
ve ‰kole
etradiãní rozlouãení se ‰kolním
rokem jsme zaÏili 23. ãervna
na Z· Hloubûtínská. Tento
den vyvrcholily nûkolikamûsíãní pﬁípravy ÏákÛ a uãitelÛ, a na pozemku
‰koly probûhl 1. roãník Zahradní slavnosti. Pﬁi vstupu náv‰tûvníky pﬁivítaly „hostesky“ – Ïákynû a Ïáci 4. tﬁíd se sv˘mi tﬁídními uãitelkami. KaÏd˘ pﬁíchozí od nich
kromû vﬁelého slova obdrÏel i podrobn˘
program celého odpoledne. A bylo z ãeho
vybírat: Pﬁedev‰ím to byly rÛzné soutûÏe
a hry, které byly pﬁipraveny pro dûti na ‰estnácti rÛzn˘ch stanovi‰tích. Na parkovi‰ti
probíhala jízda zruãnosti na kole a na kolobûÏkách, na hﬁi‰ti mohly dûti vyzkou‰et
svoji obratnost pﬁi skákání na trampolínû,
chÛzi na chÛdách nebo pﬁi bûhu na lyÏích.
Na zahradû jste zas mohli narazit na nízké
lanové dráhy, provazov˘ Ïebﬁík ãi balancovník, zruãnost byla potﬁeba i pﬁi lukostﬁelbû, rybolovu nebo v bludi‰ti. Za zdolání jednotliv˘ch úkolÛ ãekaly na soutûÏící
drobné ceny, které si sami mohli vybrat ve
stánku odmûn. Pﬁed hlavním vchodem
jsme uspoﬁádali v˘stavu pod ‰ir˘m nebem.
Na dvanácti panelech jsme prezentovali
v˘sledky na‰í celoroãní práce. Nûkolik
panelÛ bylo vûnováno celo‰kolním, roãníkov˘m nebo tﬁídním projektÛm, jeden
práci ‰kolní druÏiny, jin˘ sportovním
úspûchÛm na‰ich ÏákÛ. Pﬁedstavili jsme
i nûkterá ãísla ‰kolního ãasopisu Kachlíkárna. Rodiãe se nejvíc tû‰ili na vystoupení ÏákÛ. V prÛbûhu celého odpoledne se
na provizorním jevi‰ti postupnû pﬁedstavili Ïáci I. stupnû se sv˘m programem.
Velmi se líbilo zábavné vystoupení 5. tﬁíd,
ve kterém se Ïáci louãili s I. stupnûm základní ‰koly. Pﬁipravili si netradiãní módní pﬁehlídku, Ïivé obrazy z ãesk˘ch dûjin,
aerobic nebo vystoupení karatistÛ. Celou
slavnost zakonãil country tanec dívek
z II. stupnû, kter˘ postupnû pﬁemûnil provizorní jevi‰tû v taneãní sál v pﬁírodû. Dívky totiÏ do svého tanãení zapojily i pﬁihlíÏející diváky. V odpoledních hodinách
mohli dospûlí v tûlocviãnû ‰koly zhlédnout
prezentaci Mâ Praha 14, pﬁi níÏ pﬁedstavitelé mûstské ãásti spolu s architektem pﬁedstavili zámûr v˘stavby Komunitního centra v Hloubûtínské ulici v Hloubûtínû, které
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bude slouÏit i jako centrum pro seniory. Po
jeho otevﬁení bude obãanÛm k dispozici
napﬁ. víceúãelov˘ sál, klubovny, svatební
síÀ, kavárna s celodenním provozem a nabídkou poledního stravování pro seniory
atd., v‰e s bezbariérov˘m pﬁístupem.
K dobré náladû náv‰tûvníkÛ zahradní slavnosti, kter˘ch se bûhem odpoledne vystﬁídalo víc jak 600, pﬁispûlo nejen pûkné
poãasí, ale i obãerstvení, pﬁipravené na‰imi
kuchaﬁkami. Urãitû se nám povedlo ukázat, Ïe ‰kola neÏije jen vyjmenovan˘mi slovy a násobilkou. Budeme rádi, kdyÏ právû
vzniklá nová hloubûtínská tradice bude
mít i v dal‰ích letech úspûch.
Mgr. Eva Hradská, ﬁeditelka ‰koly,
foto: ves
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FUERTOS pro integraci cizincÛ
Stejnû jako v loÀském roce realizuje obãanské sdruÏení Fuertos projekt „Integrace
cizincÛ z tﬁetích zemí, Ïijících na území
Mâ Praha 14“. V kvûtnu a ãervnu jsme
uspoﬁádali nûkolik akcí, napﬁíklad poznávací v˘let na Vítkov, plavbu na kánoích po
Vltavû ãi pﬁedná‰ku o Kazachstánu. Jsme
rádi, Ïe se v‰echny setkaly se znaãn˘m
zájmem veﬁejnosti. O prázdninách jsme pro
dûti zorganizovali pobyt v Maxiãkách, kde
spoleãnû poznávaly krásy Dûãínska a hrály
rozmanité hry. Uveden˘ch programÛ se
zúãastnily napﬁíklad dûti z Arménie, Ruska,

Vietnamu a âíny, a díky tomu mûly pﬁíleÏitost navázat kamarádské vztahy se sv˘mi
vrstevníky. V mûsících záﬁí – prosinec
chystáme pokraãování v˘letÛ „Poznáváme
Prahu“, cyklu pﬁedná‰ek o tﬁetích zemích,
multikulturních dílen pro základní ‰koly
a dále nabízíme poradenství pro cizince
(napﬁ. v oblasti vyhledávání volnoãasov˘ch
aktivit – zapojení do Ïivota spoleãnosti).
Více o obãanském sdruÏení Fuertos a jeho
pﬁipravovan˘ch akcích se dozvíte na stránkách www.fuertos.cz. Zveme vás na na‰e
akce a tû‰íme se na setkání s vámi!
PS

V IKEA byl Midsommar

V draãím doupûti
Táboﬁi‰tû Vûtrník u âeské Skalice v ãervenci opût pﬁivítalo dûti z turistického oddílu
Orion – 93. PS âern˘ Most. Oproti loÀskému propr‰enému pobytu jsme si letos uÏili
sluníãka aÏ dost, takÏe jsme byli rádi, Ïe je tábor obklopen vysok˘mi stromy, a i v nejvût‰ím vedru tu bylo pﬁíjemnû. OsvûÏení poskytla i tÛÀka na potoce, kter˘ protéká okolo táboﬁi‰tû. Celotáborová hra byla letos motivována hrou Draãí doupû. DruÏiny dobrodruhÛ procházely rÛzn˘mi jeskynûmi, v kaÏdé je ãekal nûjak˘ úkol (napﬁ. souboj
s vodníkem, lovení klíãÛ ze „studny“, pﬁekonání „baÏiny“ na chÛdách, boj s „jedovatou
houbou“, lovení ryb, stﬁelba z luku, vaﬁení ãaje na ohni‰ti aj.), po jeho splnûní jako
odmûnu získala druÏina váãek se zlaÈáky. Závûreãná etapa – za pokladem mága Fensalira – rozhodla o celkovém vítûzi. Kromû toho se na táboﬁe uskuteãnila ﬁada tradiãních
her a soutûÏí a jak to b˘vá u nás zvykem, v‰ichni se podíleli na chodu tábora – vypomáhali v kuchyni (napﬁ. soutûÏ ve ‰krábání brambor na rychlost), ale také si sami na ohni
opékali kuﬁata k obûdu (coÏ vyÏadovalo nûkolikahodinovou trpûlivost), pﬁipravovali dﬁevo pro topení pod kotli a drÏeli noãní hlídky.
JAN

30 let ORIONU
V leto‰ním roce slaví turistick˘ oddíl Orion 30 let nepﬁetrÏité ãinnosti od roku 1980.
Za tu dobu pro‰lo oddílem asi 400 ãlenÛ, kteﬁí proÏili s oddílem tﬁi a více let. K tomuto v˘roãí pﬁipravujeme velké setkání b˘val˘ch ãlenÛ, a to v termínu 17.–19. záﬁí na
turistické základnû v âimelicích. Podrobnosti lze najít na webové stránce oddílu:
www.93-oddilorion.wbs.cz. Rádi uvidíme v‰echny b˘valé ãleny, bohuÏel na v‰echny
uÏ nemáme kontakt.

Svátek svûtla, léta a dobré zábavy – to je
‰védsk˘ svátek Midsommar. Poslední
ãervnov˘ víkend si ho mohli v IKEA na
âerném Mostû uÏít v‰ichni, kdo sem
pﬁi‰li. Dobﬁe se pobavili dospûlí i dûti,
protoÏe nabídka byla zajímavá: grilování, Ïivá hudba a ochutnávky ‰védsk˘ch
specialit, soutûÏe, prodej ãerstv˘ch jahod, nov˘ch brambor a kvûtin. Dûti si
uÏívaly ve skákacím hradu, ve ·kudlíkov˘ch dílniãkách a pﬁi malování na
obliãej. Ke specialitám urãitû patﬁila
pﬁedstavení loutkového divadla, vystoupení klauna (na snímku) a pohádkové
ãarování s malováním. Vyhledávaná restaurace se ‰védsk˘mi specialitami v tyto
dny nabízela kromû bûÏné nabídky je‰tû jahodov˘ dort a jahody se zakysanou
smetanou.
text a foto: ves

UÏívaly si italské moﬁe
Jako kaÏdoroãnû, tak i letos poﬁádal
Oblastní spolek âeského ãerveného kﬁíÏe v Praze 9 rekondiãní pobyt pro dûti
v Itálii – Rosolina Mare. Dûti nemocné alergií, astmatem a ekzémy si mohly
prvních 16 dní v ãervenci uÏívat léãivé úãinky moﬁe. Cílem bylo zlep‰it fyzickou zdatnost, upevnit jejich zdraví
a souãasnû dûtem umoÏnit proÏít prázdniny v dûtském kolektivu. Zúãastnilo se
21 dûtí, mezi nimi i dûti z na‰í mûstské
ãásti. Tyto pobyty organizujeme kaÏdoroãnû v âeské republice i v zahraniãí.
IS, ââK
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Komunitní
centrum
Mot˘lek
www.motylek.org
PhDr. Zuzana Jelenová
pﬁedsedkynû SdruÏení na pomoc dûtem
s handicapy

Zápisy na jednotlivé aktivity KC Mot˘lek
probíhají od 1. záﬁí a jiÏ v pondûlí 6. záﬁí
zaãínáme a tû‰íme se na vás. Více info. na
www.motylek.org
MATE¤SKÉ CENTRUM MOT¯LEK –
Aktivity pro rodiãe s mal˘mi dûtmi
HERNA S PROGRAMEM – Dopoledne
s volnou hrou a programem – pondûlí, úter˘ a ãtvrtek 8.30–11.30 hod.
HERNA – Setkávání a pobyt rodin s dûtmi v hernû, bez ﬁízeného programu; pondûlí a ãtvrtek 17 hod., pátek 8.30–11.30
a 13–16 hod.
·KOLIâKA MOT¯LEK – pro dûti od
3 let, program jako v M·; stﬁeda
KERAMICKÁ DÍLNA – pro rodiãe s dûtmi od 3 let; pondûlí 16–17 hod.
LOGOPEDIE a PORADENSTVÍ – diagnostika a náprava ﬁeãov˘ch vad, nácvik
komunikaãních dovedností a poradenství
v oblasti v˘chovy a vzdûlávání; dle domluvy
v úter˘ a ve ãtvrtek odpoledne
ANGLIâTINA PRO RODIâE – kurz pro
mírnû pokroãilé, stﬁeda 16.30–18 hod.
RELAXAâNÍ MALOVÁNÍ PRO DOSPùLÉ – 1x mûsíãnû stﬁeda 18–20 hod.
JÓGA – cviãení proti bolestem v zádech,
pro dospûlé, ãtvrtek 18–20 hod.
Pozvánky na v˘lety, vzdûlávací akce a dal‰í
aktivity MC na webu a nástûnkách v MC
CENTRUM DENNÍCH SLUÎEB
Sociální sluÏba poskytovaná dûtem se zdravotním handicapem od 2 do 18 let.
CANISTERAPIE – individuálnû dle domluvy po dobu 30 min. v úter˘ 14.30–17
hod.
KERAMICKÁ DÍLNA – tvoﬁení s arteterapeutick˘mi prvky; pondûlí 14.30–15.30
LOGOPEDIE – individuálnû dle domluvy v úter˘ a ve ãtvrtek odpoledne
MUZIKOTERAPIE – ãas dle domluvy
s terapeutem
DRAMATERAPIE – skupinová aktivita –
ãtvrtek 14–16 hod.
PLAVÁNÍ – v˘uka základÛ plavání, rozvoj
motoriky, pondûlí 16–17 hod.
PONDùLNÍ KLUB PRO NÁCTILETÉ –
skupinová aktivita pro star‰í dûti, moÏnost
navázání vztahu s vrstevníky, vlastní program (fotbálek, ‰ipky, apod.) 14–16 hod.
ÚTERNÍ KLUB S V¯TVARN¯MI âINNOSTMI – skupinová aktivita se spoleã-
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trojstranu pﬁipravila: Alena Veselá
n˘m i individuálním programem, 13–17
hod.
ST¤EDEâNÍ KLUB SE CVIâENÍM –
skupinová aktivita 13.30–17 hod.
V¯CHOVNÉ, VZDùLÁVACÍ A AKTIVIZAâNÍ âINNOSTI – ãas dle domluvy
KLUB RODIâÒ PEâUJÍCÍ O DùTI
S HANDICAPEM – pravidelná setkání za
úãasti odborného pracovníka
NÍZKOPRAHOV¯ KLUB PACIFIC
Pondûlí a stﬁeda 16–20 hod. pro náctileté
13–18 let
Úter˘ a pátek 14–17.30 pro dûti 6–12 let
âtvrtek 14–17.30 pro dûti a náctileté 6–18
let
Záﬁijové akce klubu Pacific:
9. 9. ãtvrtek 15–17 hod. Keramika s Eli‰kou
10. 9. pátek 14–17 hod.Vaﬁení se Simãou
15. 9. stﬁeda 15–19 hod. V˘let do Aquaparku LetÀany. Vstup zdarma, sraz u Pacificu.
17. 9. pátek 15–17 hod. Filmov˘ klub v Pacificu – film, kter˘ si sami vyberete!
20.–26. 9. T˘den nízkoprahov˘ch klubÛ –
Akce klubÛ po celé republice
21. 9. úter˘ 14.30–17 hod. Závody na kolobûÏkách, bruslích a skejtech, sraz na tubusu metra u stanice Rajská zahrada, pﬁipraveny jsou pûkné ceny.
22. 9. stﬁeda 14–17 hod. Turnaj v ping –
pongu, ‰ipkách a fotbálku v klubu Pacific,
na v‰echny úãastníky ãekají odmûny.

KCR Heﬁmánek
Centrum Welcome
Vybíralova 969
âern˘ Most

Zveme vás do KCR Heﬁmánek (Vybíralova
969, 7 minut od stanice metra âern˘ Most)
dopolední mateﬁská centra
kaÏdé pondûlí, stﬁeda, pátek od 9.30 do
12.30 pro maminky s dûtmi
odpolední aktivity
pondûlí – Pﬁírodovûdn˘ a ekologick˘ klub
(pﬁed‰koláci, ‰koláci), rehabilitaãní cviãení
na míãích (maminky a v‰ichni), kytara, bicí
úter˘ – cviãení rodiãe s dûtmi, rehabilitaãní
cviãení na míãích (v‰ichni), dramatická a divadelní dílna (pﬁed‰koláci a ‰koláci)
stﬁeda – balet ( dûti od 2 let, pﬁed‰koláci),
v˘tvarn˘ klub – maminky s dûtmi, kytara
ãtvrtek – tvoﬁivá dílna pro maminky s dûtmi
Od záﬁí máme je‰tû 3 volná místa v mateﬁské ‰kolce.
Nabízíme: odpolední hlídání pﬁed‰kolních
dûtí od 15.30 do 18. hod.
MoÏnost vy‰etﬁení a diagnostiky dûtsk˘m
psychologem.
Mimoﬁádné aktivity v záﬁí: pokraãují Gar-

den party na zahradû KCR Heﬁmánek –
od 13. 9. do 24. 9. v pracovní dny od 14 do
18 hod.
Loutkové stﬁedy – 8. 9., 15. 9., 22. 9.,
29. 9. vÏdy od 15.30 na zahradû KCR Heﬁmánek – odpolední divadla pro ‰kolku i dûti
z okolí

Obãanská inspirace
Kuãerova 14, âern˘ Most,
tel. 281 918 473,
774 707 744, 776 046 112
www.obcanskainspirace.cz,
e-mail:
info@obcanskainspirace.cz

Program krouÏkÛ a kurzÛ – Studio
Inspirace
Pro pﬁed‰kolní dûti zahajujeme od prvního záﬁí celodopolední ·koliãky s bohat˘m programem her, poznávacích a ‰kolkov˘ch aktivit pro dûti od 2,5 roku.
Novû zaﬁazujeme úterní a páteãní dopolední kluby pro pﬁed‰kolní dûti i jejich
rodiãe.
Odpolední programy pro pﬁed‰kolní
a ‰kolní dûti zahajujeme aÏ 20. záﬁí, kdy
jiÏ budete znát rozvrhy sv˘ch dûtí ve ‰kole a ‰kolce. Kromû oblíben˘ch v˘tvarn˘ch dílen pro pﬁed‰koláky i ‰kolní dûti,
fléten, krouÏkÛ ‰achu, hry na keyboard,
opût pﬁipravujeme douãování ‰kolních
dûtí z angliãtiny.
Pokraãovat bude také Klub inspirace se
stejn˘mi lektory Davidem a Katkou.
Rozvrh a program najdete na na‰ich
webov˘ch stránkách www.obcanskainspirace.cz nebo na v˘vûsce ve sdruÏení.
ZÁPIS DO KROUÎKÒ probíhá uÏ od
16. SRPNA v otevíracích hodinách.
Od zaãátku záﬁí se mÛÏete pﬁijít kdykoliv k nám podívat, prohlédnout si na‰e
prostory, poradit se o v˘bûru aktivit pro
va‰e dítû! Ve‰keré podrobné informace
najdete na na‰ich webov˘ch stránkách
www.obcanskainspirace.cz, na v˘vûsce
u nás nebo telefonech 281 918 473,
776 046 112.
Bezplatné sociálnû právní poradenství
je opût od 1. záﬁí v kanceláﬁi Obãanské
inspirace, Kuãerova 14 v bûÏném provozu, objednávat se mÛÏete na tel. 774 707
744, dotazy mÛÏete zasílat i e-mailem:
poradna@obcanskainspirace.cz.
Nová sluÏba sociálnû právní poradny –
sluÏby notáﬁe! Jednou mûsíãnû bude
u nás k dispozici notáﬁ, kter˘ vám ovûﬁí
podpisy na listinách nebo shodu listin.
ZároveÀ vám vysvûtlí potﬁebné informace k úkonÛm. Na termíny se informujte
na: 774 707 744.
Tû‰íme se na vás v Obãanské inspiraci!
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Vybíralova 969, Praha 14-âern˘ Most
www.jahodaweb.cz

NABÍDKA NA ZÁ¤Í
Nízkoprahov˘ klub Jahoda má od 2. 9.
otevﬁeno v pondûlí, úter˘ a ãtvrtek 15–19
hod. Nízkoprahov˘ klub DÏagoda má od
2. 9. otevﬁeno v pondûlí a ãtvrtek 15–20
hod., v úter˘ pouze konzultace po domluvû s pracovníky klubu.
Terénní práce: kontaktní pracovníky Karolínu a Martina mÛÏete potkat na ulici
v pondûlí a stﬁedu od 15 do 20 hod.
Rodinné centrum JahÛdka: ·koliãka má od
30. 8. otevﬁeno v pondûlí, úter˘ a ãtvrtek
8–12 hod. ·kolné: 250 Kã za jedno dopoledne pro jedno dítû, 350 Kã sourozenecká sleva. MoÏnost nákupu zv˘hodnûn˘ch
permanentek. Info a rezervace u Kateﬁiny
Cibulcové na 721 601 333.
Klub – herna s programem bude od 1. 9.
otevﬁen ve stﬁedu a pátek 9–11 hod. Za jednu náv‰tûvu zaplatí rodiãe 40 Kã.
TátaMámaHerna: sobota 11. 9. 10–13
hod. Program pro celou rodinu, tentokrát
nás ãeká v˘let za pokladem. Startovné 50
Kã/rodina, sraz v 10 hod. pﬁed Jahodou.
JahÛdka Plus – stﬁedeãní odpolední akce
nejen pro rodiãe, vÏdy od 16 do 18 hod. Ve
stﬁedu 1. záﬁí poﬁádáme od 16 do 18 hod.
na zahradû za Jahodou VELK¯ PIKNIK
S V¯TVARNOU DÍLNOU pro malé
i velké.
V ZÁ¤Í PROBÍHÁ ZÁPIS DO KURZÒ:
·ikovn˘ pﬁed‰kolák, Angliãtina pro zaãáteãníky s hlídáním dûtí, Angliãtina pro stﬁednû
pokroãilé s hlídáním dûtí a Cviãení rodiãÛ
s dûtmi od 2 do 3 let! Více informací o kurzech a aktuálním dûní v JAHODù najdete
na na‰ich stránkách www.jahodaweb.cz.

Mateﬁské centrum
Klubíãko YMCA Praha
Vlãkova 1067 – pﬁízemí
http://klubicko.bloguje.cz
Mgr. Lucie Pernicová 777 596 163,
e-mail: klubicko.ymca@seznam.cz

Nov˘ ‰kolní rok:
Obvykl˘ pravideln˘ program MC zaãíná
13. 9. Novû budou HERNY probíhat od
9 do 12 hod. (v pondûlí, ve stﬁedu a v pátek). Pﬁíspûvek za vyuÏití herny s programem 40 Kã/rodina, herny bez programu
35 Kã/rodina.
Pro velk˘ zájem otevíráme kromû PROGRAMU PRO MAMINKY S KOJENCI
(3–14 mûsícÛ pondûlí 13.30–14.15 hod.)
i PROGRAM PRO MAMINKY S BA-

TOLATY (1–2 roky pondûlí 14.30–15.15
hod.). Pﬁihlá‰ení nutné.
MONTESSORI KLUB pro dûti 2–5 let
s rodiãi bude probíhat ve ãtvrtek 15–16
hod. Ukázková hodina zdarma probûhne
23. záﬁí, prosíme o pﬁihlá‰ení (pokraãující
i noví zájemci)
RODINNÁ TVÒRâÍ DÍLNA (dûti 3–10
let + rodiãe) se bude konat kaÏdé první pondûlí v mûsíci 16–18 hod. Vyzkou‰íme rÛzné
netradiãní techniky. DÛleÏitá je chuÈ spoleãnû tvoﬁit.
Odborné programy:
22. 9. od 10.15 hod. Interaktivní semináﬁ
pro rodiãe na téma Rodiãi se nerodíme,
rodiãi se stáváme. B˘t rodiãem není vÏdy
snadné. Spoleãnû budeme hledat odpovûdi
na otázky: Jak˘m dûtem se ﬁíká problematické dûti? Co mohu ovlivnit a jak?
29. 9. od 10.15 hod. Hrajeme si a uãíme
se s ptákem Zlobivákem – stimulaãní skupina pro dûti a rodiãe (dítû s jedním rodiãem, cca 3 roky, max. poãet skupin 8). Dítû
jednou opustí náruã rodiny. Jak se bude
adaptovat na kolektiv? Co je dÛleÏité pro
vstup do kolektivu vrstevníkÛ?
Odborné programy zdarma, v pﬁípadû vyuÏití fungující herny vstup zpoplatnûn.
Podrobné informace o programech na
webov˘ch stránkách MC Klubíãko.

Dûtské studio
Pohádka
Bobkova 777,
Praha 9-âern˘ Most
www.vpohadce.cz
Jitka ·indeláﬁová, tel. 739 03 44 35
e-mail: jitka.sindelarova@vpohadce.cz

·koliãka Pohádka
Po–Pá: 8–12 hod. Pro dûti od 3 do 6 let,
které si potﬁebují zvyknout na kolektiv vrstevníkÛ.
Cena za dopoledne: 140–180 Kã podle
poãtu nav‰tûvovan˘ch dnÛ t˘dnû. KaÏd˘
den je jedna aktivita standardního programu posílena:
Po – hrajeme si s angliãtinou, Út, St – kreslíme a vyrábíme, ât – zpíváme, hrajeme si
s kost˘my, Pá – cviãíme, tancujeme, ﬁádíme
Provoz ‰koliãky zaãíná 6. záﬁí
Odpolední aktivity v Pohádce pro
‰kolní rok 2010/2011
KrouÏky Taneãní v˘chova, Jóga, V˘tvarné
hrátky a DramaÈáãek se budou konat od
15. 9. Rozvrh na webov˘ch stránkách.
Zápis bude probíhat:
1.–2. 9. 16–18 hod., 6.–10. 9. 8–12 hod.
a 13.–14. 9. 8–12 hod. nebo kdykoliv po
telefonické domluvû.

Veãerní aktivity pro Ïeny: Relaxaãní cviãení: úter˘ od 20 hod.
NOVù od ﬁíjna nabízíme:
Kurzy anglického jazyka pro pﬁed‰kolní
dûti (5–6 let) a dûti z 1. a 2. tﬁíd Z·, které
chtûjí navázat na v˘uku Aj v M·.
Individuální douãování a konverzaci pro
Ïáky Z· a vícelet˘ch gymnázií.
Domluvení termínÛ v˘uky probûhne na
schÛzce s lektorkou koncem záﬁí.

Zajíãek na koni
DoleÏalova 1045,
âern˘ Most
www.zajiceknakoni.cz

I kdyÏ konãí doba letních pobytÛ, na
koníky se mÛÏete tû‰it i nadále… A to
hned koncem záﬁi zveme zase v‰echny dûti k nám do Buãovic u Votic. Na
poslední záﬁijov˘ víkend 25.–26. 9.
mÛÏete pﬁijet na v poﬁadí jiÏ ãtvrt˘
„víkend v sedle.“ Víkend zaãíná v sobotu ráno a je pln˘ jezdûní na konících
(kaÏdé dítû si zajezdi 3x aÏ 4x za víkend),
her, malováni a dal‰í zábavy, vãetnû
veãerního grilováni. Víkend je vhodn˘
pro v‰echny dûti, zdravé i s handicapy,
zku‰enû jezdce i úplnû zaãáteãníky a to
jiÏ od dvou let. Na víkend doprovází dûti
rodiã ãi jin˘ doprovod. Ubytování zajistíme, strava je vlastní.
Dal‰í víkend ãi pouze sobota je plánován
na ﬁíjen a pak i na listopad. VÏdy podle
poãasí. Na Vánoce vás zveme na jiÏ tradiãní akci „Vánoce u koní“, kdy se setkáme po ·tûdrém dnu ve stájích. Bûhem
celého roku k nám mohou pﬁijet dûti
s handicapy jezdit zcela zdarma, dûti
zdravé za mírn˘ poplatek.
Dal‰í informace, zápisy na akce a v‰e
co vás zajímá: Mgr. Markéta ·ulcová,
731 009 645, www.zajiceknakoni.cz

BB KLUB
pavel.trefny@cb.cz, 775 024 742,
281 021 311

ENGLISH CLUB (12–18 let) – Konverzace s Ameriãany. Stﬁeda 16.30–18.30 (Heﬁmánek, Vybíralova 969). Zaãínáme 15. 9.
DùTSK¯ KLUB HRAD (6–11 let), hry,
písniãky, divadlo. âtvrtek 15.30–17 hod.
v Heﬁmánku. Zaãínáme 9. 9.
ALFA KURZ (pro mladé) – pizza, hry, diskuse o kﬁesÈanství. âtvrtek 17.30 (12. setkání). Zaãínáme 30. 9. restaurace-bar
Legenda (Chvaly). Pﬁihlaste se kvÛli poãtu
pizz!
DRUHÉ ÚTER¯ – setkání kﬁesÈanÛ z âerného Mostu. V 19 hod. v OÁZE (MaÀákova 754).
www.cb.cz/rajska.zahrada
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Ostrov pokladÛ,
KaÏdoroãní prázdninová cesta na tábory za dûtmi z Prahy 14 vedla
tentokrát za ãleny 53. skautského stﬁediska bratrÛ Ma‰ínÛ ve vysoãanské
âihákovû ulici, kteﬁí letos táboﬁili u rybníka nedaleko malebné vesniãky
Sedlo u Jindﬁichova Hradce. âtrnáct ãervencov˘ch dnÛ bylo nabito
táborovou hrou po stopách Jamese Cooka a Ostrova pokladÛ i dal‰ím
bohat˘m programem, z nûhoÏ jsme bûhem na‰í náv‰tûvy stihli
kanoistické soutûÏe, cestu svûtlu‰ek, vlãat i skautÛ historick˘m vláãkem
po úzkokolejce z Nové Bystﬁice do Jindﬁichova Hradce, prohlídku zdej‰ího
zámku, veãerní skautsk˘ slib 4 hochÛ – nastávajících skautÛ, rozcviãku,
koupání i vaﬁení. Povídali jsme si s kluky i dûvãaty o táborovém Ïivotû,
kter˘ nejlépe charakterizují krátké v˘povûdi dvou klukÛ z Hloubûtína.
arel âárlí Nepil z Liblické ulice:
„Je to tu v‰echno bezva, hlavnû poãasí. Jsem v oddílu uÏ
tﬁi roky, takÏe tu mám spoustu
kamarádÛ, se kter˘mi se nejradûji koupeme, soutûÏíme a sbíráme body do táborové hry.“

K
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Vojta Skokan Pecka z Konzumní ulice:
„Tohle je moje uÏ ãtvrté táborové místo
bûhem ‰esti let, a to stﬁídání nám umoÏÀuje poznávat stále nové a nové konãiny.
Tady se mi nejvíc líbí rybník, piráti na
lodích a hlavnû to, Ïe jsme na táboﬁe spoleãnû svûtlu‰ky, vlãata i skauti.“

Hodnû ãasu jsme na táboﬁe strávili rozhovory s vÛdcem stﬁediska Petrem Kimem Mai‰aidrem a jeho zástupcem Milo‰em Admirálem KﬁíÏem (na snímku
vlevo). Aã to neb˘vá pﬁi podobn˘ch reportáÏích zvykem, do‰lo tentokrát i na politiku. Ostatnû název 53. skautské stﬁedisko
bratﬁí Ma‰ínÛ k tomu pﬁímo vybízí.
Kim: „Ná‰ oddíl jako jedin˘ existuje nepﬁetrÏitû od roku 1968, i kdyÏ jsme za
komunistÛ byli v ilegalitû. Po jejich pádu
jsem byl jedenáct let pracovníkem v Úﬁadu dokumentace a vy‰etﬁování zloãinÛ
komunismu, kde jsem mûl moÏnost se blíÏe seznámit se zvûrstvy, které tenhle reÏim
za více neÏ ãtyﬁicet let napáchal. A tak mû
napadlo poÏádat dlouholeté skauty Josefa
a Ctirada Ma‰ínovi, jestli by nepropÛjãili
jméno na‰emu stﬁedisku, kdyÏ tak úspû‰nû
v ãele pûtiãlenné skupiny bojovali proti
komunistÛm a nakonec se bohuÏel uÏ jen
s Milanem Paumerem dokázali proti dvacetitisícové pﬁesile dostat roku 1953 z Prahy do tehdej‰ího Západního Berlína. Oba
nad‰enû souhlasili, byla to 25. února 2001
v Salesiánském divadle velká sláva za úãasti Zdeny Ma‰ínové, letcÛ generálÛ Peﬁiny
a Faitla i dal‰ích hrdinÛ z druhé svûtové
války, z Ameriky s námi prostﬁednictvím
telemostu byli také bratﬁi Ma‰ínové. A já
budu do smrti py‰n˘, Ïe do m˘ch rukou
skládal skautsk˘ slib právû Milan Paumer,
kter˘ se stal i ãlenem na‰eho stﬁediska.“
Admirál: „Já jako dvanáctilet˘ kluk totéÏ
uãinil uÏ v roce 1968 a od té doby to s Kimem a pozdûji i s mou manÏelkou Princeznou táhneme dosud. Na‰ima rukama
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aneb po stopách Jamese Cooka a bratrÛ Ma‰ínÛ

uÏ pro‰la tisícovka dûtí a i kdyÏ sídlíme
ve Vysoãanech poblíÏ stanice âeskomoravská, ﬁada z nich byla a je z Prahy 14.
Ostatnû já uÏ v Hloubûtínû bydlím pÛl
století. Hned v záﬁí opût zaãínáme pravideln˘mi schÛzkami a v˘lety a rádi mezi
sebou pﬁivítáme dal‰í zájemce o skauting. Jak dûvãata tak i kluky od osmi let.
Inspirovat je mohou tﬁeba i na‰e stránky
www.volny.cz/ginkgo106 a www.skautginkgo.wz.cz, kde najdou dal‰í podrobnosti z ãervencového tábora v Sedle a ná‰
program na záﬁí.“
vok, foto: ves (7) a MK (3)
P.S. Deset dnÛ po na‰í reportáÏní cestû
Milan Paumer bohuÏel ve Vinohradské
nemocnici ve vûku 79 let zemﬁel, takÏe
tyhle tﬁi stránky, na které byl pr˘ docela
zvûdav˘, si uÏ neprohlédne. âest jeho
památce!
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T˘den v ﬁí‰i
zvíﬁat
radiãní t˘denní tábor uspoﬁádal
tentokrát Zajíãek na koni zaãátkem srpna v rozsáhlém rekreaãním stﬁedisku PoslÛv Ml˘n
u Doks. A nebyla by to ani patnáctka dobrovolníkÛ tohoto obãanského sdruÏení,
aby pro dûti s handicapy nepﬁipravila pestr˘m programem nabit˘ t˘den, kter˘ byl
cele ve znamení zvíﬁat. A tak bylo 43 dûtí
vãetnû nûkolika z Klokánku (Vida, jak
nám to do ﬁí‰e zvíﬁat pûknû zapadá – pozn.
aut.) rozdûleno do ãtyﬁ skupin – mravenci, vãelky, mot˘li a pavouãci. Dopolední
program zaãínal písniãkou na kaÏd˘ zvíﬁecí den a po ní se jiÏ jednotlivé skupinky
stﬁídaly pﬁi sportovních hrách, projíÏìce na
koních, muzikoterapii a arteterapii, kde –
ostatnû jak jinak – pﬁevaÏovaly hlavní zvíﬁecí postaviãky daného dne, tﬁeba Ferda
mravenec, vãelka Mája, mot˘l Emanuel,
brouãci nebo koníãci. Na ty Ïivé se dûti
pochopitelnû tû‰ily nejvíc, k dispozici jim
jich bylo sedm ze stáje Artu‰, od tﬁináctileté Polinky aÏ po ãtyﬁletého benjamínka
Vojtûcha. Odpolední program vyplÀovala
celotáborová hra po zvíﬁecích stopách
a také v˘lety na Bezdûz nebo k Máchovu
jezeru. Bylo potû‰ením sledovat, jak plné
dojmÛ v‰echny dûti byly. Kromû skvûlé dobrovolnické patnáctky za to patﬁí
dík i sponzorÛm, kteﬁí pomohli tábor
uskuteãnit. Za v‰echny jmenujme alespoÀ
MHMP, Metrostav, Cetelem, Konto bariéry 77, EGAP, ZCH a Metropolitní univerzitu Praha. Jejich pomoc byla o to dÛle-

T
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Ïitûj‰í, Ïe po táboru v Máchovû kraji následovaly dal‰í dva t˘denní pobyty ve stejném
duchu na bezbariérovém statku v Buãovicích u Votic. A aby tam dûti mûly záÏitky

a pocity z t˘dne v ﬁí‰i zvíﬁat úplnû dokonalé, tak se za nimi pﬁijeli podívat herci
Václav Vydra s manÏelkou Janou Bou‰kovou.
text a foto: vok
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Pozvánka na „Dny zdraví“
2. záﬁí od 9 do 12 hod. Prevence dûtsk˘ch úrazÛ

Obﬁí kuchynû, poradenství v oblasti dopravy. Pﬁed základní ‰kolou Generála Janou‰ka.
14. záﬁí od 14 do 19 hod. Den zdraví s Centrem âern˘ Most
Ukázka v˘cviku asistenãních psÛ a prezentace jejich práce. Poradenství v oblasti prevence kouﬁení a zdravého Ïivotního stylu, konzultace v oblasti odvykání kouﬁení, mûﬁení oxidu uhelnatého z vydechovaného vzduchu. V prostorách Centra âern˘ Most.
15. záﬁí od 14 do 19 hod. Den zdraví s Centrem âern˘ Most
Ukázky první pomoci s moÏností praktického nácviku, mûﬁení krevního tlaku a cholesterolu. Doprovodn˘ program pro dûti, preventivnû zamûﬁené aktivity. V prostorách
Centra âern˘ Most.
20. záﬁí od 10 do 17 hod. Den zdraví
Mûﬁení krevního tlaku, stanovení hladiny cholesterolu v krvi, stanovení krevního cukru, mûﬁení tûlesn˘ch parametrÛ, poradna zdravé v˘Ïivy, poradna pro odvykání kouﬁení, poradna pohybové aktivity, poradna prevence ‰íﬁení HIV/AIDS, prevence nádorov˘ch onemocnûní, vy‰etﬁení pigmentov˘ch znamének. V prostorách Galerie Prahy 14.
22. záﬁí od 15 do 17 hod.
Pﬁedná‰ka na téma: „Kardiovaskulární onemocnûní a jejich prevence“, MUDr. Jan Kaufmann v Kulturním domû Kyje – KVIZ Praha 14.
Partneﬁi: Centrum âern˘ Most a.s., o.s. Jahoda, Pizzeria Ristorante Violete
Poﬁádá Úﬁad mûstské ãásti Praha 14

Program prevence nádorového onemocnûní prsu
Mûstská ãást Praha 14, odbor sociálních vûcí a zdravotnictví vyhla‰uje „Program prevence nádorového onemocnûní prsu“. Mûstská ãást Praha 14 se tak pﬁipojuje k preventivním aktivitám v oblasti prevence nádorov˘ch onemocnûní.Pﬁíspûvek v maximální v˘‰i 300,– Kã bude poskytnut Ïenám v období od 17. 6. do 31. 10., které se
podrobily/podrobí sonografickému nebo mamografickému vy‰etﬁení prsou v období od 1. 1. do 31. 10. Podmínky pro poskytnutí pﬁíspûvku a dal‰í informace naleznete na www.praha14.cz. Kontaktní osobou tohoto programu je Jana ·tosková,
e-mail: stoskova@p14.mepnet.cz, tel. 281 005 450.

Dûti v ráji… (âeském)
Na samém zaãátku prázdnin zorganizoval
odbor sociálních vûcí a zdravotnictví Mâ Praha 14 jiÏ ãtvrt˘ letní táborov˘ pobyt pro dûti
ohroÏené sociálním vylouãením, kter˘ se uskuteãnil v Rekreaãním a sportovním stﬁedisku
JUNIOR PLUS Srbsko – KnûÏmost v âeském
ráji. Na pﬁípravû a realizaci letního tábora se
podílel i nízkoprahov˘ klub Pacific SdruÏení
na pomoc dûtem s handicapy KC Mot˘lek a o.s. Cikne âhave. Na táboﬁe se se‰lo 20 dûtí
a osmiãlenn˘ pedagogick˘ doprovod. Cílem pobytu bylo umoÏnit dûtem proÏít alespoÀ
ãást prázdnin v podnûtném, bezpeãném a obohacujícím prostﬁedí tak, aby zdokonalily
své sociální a komunikaãní dovednosti. Pro leto‰ní rok pedagogick˘ t˘m zvolil téma
ponûkud netradiãní, a to „Zimní olympiáda 2010“. PﬁeváÏná ãást celotáborové ãinnosti se tedy odvíjela od zvoleného tématu. Od poãátku pobytu byly dûti rozdûleny do
ãtyﬁ t˘mÛ: Evropa, Asie, Afrika a Amerika. SoutûÏilo se v rozmanit˘ch sportovních disciplínách a etapov˘ch hrách jako napﬁ. závody na bobech, slalom o tyãi, po stopách ledního medvûda apod. Kromû spousty her a dal‰í zábavy dûti nav‰tívily i nedalek˘ hrad
Kost. Vzhledem k pûknému letnímu poãasí nechybûlo ani koupání v místním pﬁírodním koupali‰ti. Pro dûti byla velk˘m záÏitkem také noãní bojová hra. V‰echny byly
odmûnûny sladkostmi a dal‰ími drobn˘mi cenami za skupinovou spolupráci a pomoc
v t˘mu. Moc se jim na táboﬁe líbilo také díky krásné pﬁírodû a sluneãnému poãasí. OdváÏely si domÛ hezké záÏitky i nová pﬁátelství.
·TOS, foto: archiv odboru soc. vûcí

informace

Zamûstnání pro
uÏivatele azylového
domu a dal‰í
znev˘hodnûné osoby
Ve Stﬁedisku kﬁesÈanské pomoci v Horních Poãernicích zaãal zajímav˘ projekt, kter˘ je urãen nezamûstnan˘m
lidem a lidem nezamûstnaností ohroÏen˘m, kteﬁí jsou pﬁi vstupu na trh
práce znev˘hodnûni z dÛvodu pﬁíslu‰nosti k nûkteré z následujících skupin: pﬁíslu‰níci etnick˘ch men‰in,
osoby z odli‰ného sociálnû-kulturního
prostﬁedí, osoby ohroÏené závislostmi,
osoby po v˘konu trestu, imigranti,
obûti domácího násilí, mladí lidé do
26 let vûku opou‰tûjící ústavní zaﬁízení
nebo vyrÛstající bez rodin. Do projektu jsou kromû okruhu lidí z azylového
domu Stﬁediska kﬁesÈanské pomoci
zapojování i klienti sociálních kurátorÛ a pracovníkÛ oddûlení pomoci
v hmotné nouzi Mûstsk˘ch ãástí Praha 9, Praha 14 a Praha 20. Projekt je
realizován od dubna 2010 do února
2012 ve Stﬁedisku kﬁesÈanské pomoci
Horní Poãernice, Praha 9-Horní Poãernice, Kﬁovinovo nám. 11/16.
Kontakt na pracovní poradce:
Mgr. Filip Gärtner, tel.: 281 091 715,
email: gartner@skphopo.cz,
Jana Tvrdíková, tel.: 281 091 716,
email: tvrdkova@skphopo.cz.

Pátrání témûﬁ detektivní
Obracíme se prostﬁednictvím ListÛ Prahy 14 na dosud Ïijící pamûtníky, pﬁátele ãi známé, kteﬁí by nám mohli sdûlit
nebo pomohli získat jakékoliv informace o dívce Vûﬁe Pilaﬁové, která Ïila aÏ
do své smrti v roce 1952 v Praze-Kyjích,
na Lehovci. V souãasné dobû pﬁipravujeme knihu o této dívce s dosahem na
váleãné a pováleãné události, které se jí
bezprostﬁednû t˘kaly. Vzhledem k tomu,
Ïe od tûchto události uplynula dlouhá
doba, je pomûrnû obtíÏné získat nûjaké relevantní informace. Proto volíme
i tuto formu oznámení, za niÏ redakci
dûkujeme.
Dr. Ing. Milan Kubín,
tel. 774 480 864

19

na‰i senioﬁi

stránku pﬁipravila: Alena Veselá

Vycházky v záﬁí
1. záﬁí, stﬁeda: Historie muzea hl. m.
Prahy. Sraz ve 14 hod. na nástupi‰ti stanice Florenc, trasa metra B.
5. záﬁí, nedûle: Letohrádek Hvûzda a památník bitvy na Bílé Hoﬁe. Sraz ve 14
hod. na nástupi‰ti stanice Malostranská,
trasa metra A.
12. záﬁí, nedûle: Zámek a park v PrÛhonicích. Sraz ve 14 hod. na nástupi‰ti
stanice Opatov, trasa metra C.
15. záﬁí, stﬁeda: Z Pohoﬁelce do zahrady Kinsk˘ch. S pﬁípadnou náv‰tûvou
obnoveného kostelíka sv. Michala. Sraz
ve 14 hod. na stanici tramvaje ã. 22 –
Pohoﬁelec.
18. záﬁí, sobota: Vycházka âesk˘m rájem za krásnou pﬁírodou i dávnou historií. Sraz v 7 hod. ráno u pokladen
Hlavního nádraÏí. Rychlík 1138 do Turnova odjíÏdí v 7 hod. 25 min. Návrat ve
veãerních hodinách.
19. záﬁí, nedûle: Z Uhﬁínûvsi do Kolodûj. Sraz ve 14 hod. v âD Centru,
pokladny Hlavního nádraÏí.
22. záﬁí, stﬁeda: Z Radlic pﬁes Malvazinky na Paví vrch. Sraz ve 14 hod. ve
vestibulu stanice metra B Radlická.
26. záﬁí, nedûle: Z Nebu‰ic na DÏbán.
Sraz ve 14 hod. na nástupi‰ti stanice
Dejvická, trasa metra A.

Klub seniorÛ âern˘ Most
informuje

100. narozeniny v Praze 14
Paní Marie Seidlová, Ïijící od zaãátku ledna, Domû sociálních sluÏeb – Domovû pro
seniory v Bojãenkovû ulici, oslavila 30. ãervence 100. narozeniny. Personál i spolubydlící jí pﬁipravili krásnou velkou oslavu
– dostala nûkolik kytic a dortÛ, pﬁipíjelo se
sektem, obãerstvení zdobilo v‰echny stoly
a k tomu v‰emu reprodukovaná cimbálová hudba a dechovka. Slavil zkrátka cel˘
dÛm! Nikomu se nechtûlo veãer opou‰tût
spoleãenskou místnost. Mezi gratulanty
byli zástupci Mâ Satalice, odkud Marie
Seidlová do na‰eho Domu sociálních sluÏeb pﬁi‰la.
ves, foto: archiv ââK

Senioﬁi na dovolené
Je‰tû se vrátím k na‰emu pﬁedprázdninovému pobytu v lázních Libverda, kde jsme se
rekreovali cel˘ t˘den v pﬁíjemném prostﬁedí. Libverda jsou malé láznû v pﬁekrásné krajinû, kde má kaÏd˘ dostatek pﬁíleÏitosti k seberealizaci. Ti z nás, kteﬁí jsou zdatn˘mi turisty, si uÏili pﬁíleÏitost poznat zdej‰í krajinu. Spoleãnû jsme nav‰tívili Fr˘dlant se zámkem a muzeem, dal‰ími cíly na‰ich v˘prav byla sklárna v Heﬁmanicích a botanická
zahrada v Liberci. Krásná byla ale i procházka v lázeÀském lesoparku pﬁímo v Libverdû. Nebyli bychom to my, abychom se nepostarali také o zábavu. Pﬁedsedkynû Klubu
BoÏenka Merclová zajistila hudbu a udûlali jsme si pûkn˘ taneãní veãer i se zpûvem.
Na programu byla i bojová hra a poslední den jsme mûli moÏnost vidût v lázních Libverda zdej‰í jarmark. Své v˘robky nabízely chránûné dílny a mnozí z nás je podpoﬁili
koupí suven˘ru. ProtoÏe souãasnû hrál na kolonádû lázeÀsk˘ orchestr známé melodie,
bylo to bájeãné odpoledne, které jsme zakonãili veãer je‰tû táborákem a opékáním buﬁtÛ.
KdyÏ jsme druh˘ den
ráno odjíÏdûli, jen tûÏko
jsme se louãili se zdej‰í
krásnou pﬁírodou.
Dûkujeme v‰em organizátorÛm, Ïe jsme si
mohli uÏít takovou krásnou dovolenou.
Jaroslava Makalová
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První schÛzka Klubu po prázdninách se
koná ve stﬁedu 8. záﬁí od 13 do 16 hod.
v Kulturním domû Kyje v ·imanovské
ulici. Oproti minulosti budou pravidelná setkání koncipována tak, aby kaÏdá stﬁeda mûla své ústﬁední téma, jako
napﬁ.: zpûv, film, stolní spoleãenské hry
(‰ipky, mal˘ golf, ‰achy), pﬁedná‰ky,
zdravovûda, zkrátka aby kaÏdá stﬁeda
vypadala jinak, aby byla pﬁitaÏlivûj‰í
i pro muÏe seniory.
Vycházky organizované Klubem seniorÛ âM:
7. záﬁí – Svépravick˘ háj, sraz ve 13
hodin
14. záﬁí – ·kvorec – památn˘ dub, sraz
v 10 hodin
21. záﬁí – Ctûnice – koãárovna, sraz ve
13 hodin
7. ﬁíjna – Vodûradské buãiny, sraz v 10
hodin
Sraz je vÏdy v uvedenou hodinu na
stanici autobusÛ na stranû u Penny
v Hloubûtínû.

Pﬁedstavujeme se:
DÛm sociálních sluÏeb – Domov pro
seniory, Bojãenkova 1099/12
Jsme domov pro seniory provozovan˘
OS ââK Praha 9. Domov je urãen pro
seniory, kteﬁí dosáhli dÛchodového
vûku 60 let a jsou z Prahy 14.

Hledáme právû vás!
Hledáme dobrovolníky pro zaji‰tûní
volnoãasov˘ch aktivit v Domovû pro
seniory v Praze 14 – pod zá‰titou âeského ãerveného kﬁíÏe – oblastního spolku Prahy 9.
Kdo je u nás dobrovolníkem?
Studenti, pracující lidé i aktivní senioﬁi, kteﬁí by rádi nabídli na‰im klientÛm
svÛj ãas, zku‰enosti i dovednosti.
Co vás u nás ãeká?
MoÏnost uplatnûní se, prostor pro va‰e
nápady, nové záÏitky a zku‰enosti, sdílení s ostatními.
StudentÛm mÛÏeme poskytnout potvrzení pro úãely studia. Pro bliÏ‰í informace kontaktujte sociální pracovnici Karinu Tatou‰kovou, DiS. na tel.
281 917 473, mob. 777 704 127 nebo
na e-mailu
tatouskova.dssbojcenkova@seznam.cz

gastroprÛvodce Prahou 14

záﬁí 2010

Restaurace
Na Hrádku
iÏ podruhé se stala na‰ím cílem restaurace Na Hrádku v Kyjích na
rohu ulic Za âern˘m mostem
a Jamská. Poprvé jsme sem pﬁi‰li
v ãervnu, kdyÏ jsme pﬁipravovali letní
speciál GastroprÛvodce a sbírali pro vás
informace o letních pﬁedzahrádkách restaurací v Praze 14. Tenkrát ale byla zahrádka restaurace celá zavalená témûﬁ staletou
lípou, spadlou pﬁi vichﬁici, která zasáhla
na‰i mûstskou ãást pﬁede‰l˘ den (v televizním zpravodajství chybnû prezentovali
tuto událost jako spadl˘ ka‰tan). O prázdninách jiÏ bylo v‰e uklizené, zahrádka
v provozu a tady je souãasné denní menu:
nudlová hovûzí polévka (nejslab‰í souãást
jídelníãku, pokud bychom hodnotili samostatnû, tak by tato vodnatá polévka
z magi dostala maximálnû jeden bod) a v˘bûr ze tﬁí jídel – gulá‰, debrecínská vepﬁová peãenû ãi kuﬁecí maso na kmínû. Menu
je kaÏd˘ den jiné, bûhem t˘dne tu mÛÏete
ochutnat je‰tû napﬁ. svíãkovou, smaÏen˘
kvûták, kuﬁe na paprice, uzené se ‰penátem, ãevabãiãi, vepﬁov˘ ﬁízek, plnûné papriky, vepﬁové na houbách, rizoto a dal‰í
vãetnû rÛzn˘ch polévek a pﬁíloh. Pﬁi na‰í
náv‰tûvû vznikl zdánliv˘ problém, protoÏe
ten den nebylo v nabídce Ïádné bezmasé
jídlo. Zdánliv˘ ﬁíkáme proto, Ïe majitel,
vedoucí a kuchaﬁ v jedné osobû operativnû
nabídl, Ïe není problém pﬁipravit smaÏen˘ s˘r a bramborové hranolky. Udûlal je
opravdu dobré i se zeleninovou oblohou.
Zbylá ãást redakce zÛstala u nabízeného
menu, z nûhoÏ si vybrala hovûzí gulá‰
a debrecínskou vepﬁovou peãeni, obojí
s knedlíkem a obojí velmi chutné. K pití
jsme si dali 10° Staropramen, nabízejí i nealko pivo a dal‰í nealkoholické nápoje. Od
majitele jsme se je‰tû dozvûdûli, Ïe je schopen pﬁipravit i jídlo na objednávku, uãinûnou alespoÀ den pﬁedem, Ïe kaÏdou
stﬁedu má pro ‰tamgasty opravdu dobrou
pravou slepiãí polévku a hlavnû Ïe do konce záﬁí dozná restaurace je‰tû nûkolik zmûn
k lep‰ímu – napﬁ. pln˘ plot kolem venkovního sezení, aby hosty neru‰il provoz ze
silnice, dûtské hﬁi‰tû a v pﬁí‰tím roce by
mûla b˘t nad venkovním sezením i pergola, která sv˘m stínem nahradí padlou lípu.
Interiéru restaurace, kter˘ sestává ze tﬁí
místností, vévodí první z nich, kde je hned
u vchodu v˘ãep se stolem ‰tamgastÛ. Pﬁíjemnû na nás pÛsobila i na první pohled
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Na‰e hodnocení
První dojem:
Kvalita obsluhy:
Nabídka:
Gurmánsk˘ záÏitek:

nezvyklá zelená barva na fasádû domu.
Pokud se do restaurace Na Hrádku vypravíte, stravenky nechte doma, zatím je tady
neberou.
red

Sociální zázemí:

Celkové hodnocení

76 %
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Rozhovor s Marií Magdalenou HorÀanovou

Zahálka je nepﬁítelem ãlovûka
aní Marie Magdalena HorÀanová
je nepochybnû nejstar‰í spisovatelka
v Praze 14 a zcela urãitû jedna
z nejstar‰ích v na‰í republice. Letos
6. dubna oslavila 90. narozeniny. Pﬁi pﬁíleÏitosti tohoto jubilea pokﬁtil starosta Mâ
Praha 14 Ing Miroslav Fronûk na setkání
jubilantÛ v Galerii 14 poslední tﬁi její kníÏky. Psát zaãala Magdalena HorÀanová ve
sv˘ch 80 letech – to kdyÏ k tûmto kulatinám
dostala jako dárek star˘ vyﬁazen˘ poãítaã.
Postupem ãasu se stal jejím nejbliÏ‰ím a nejlep‰ím pﬁítelem…
Va‰e poslední kniha Povídkování o chybování vy‰la v loÀském roce, tedy ve
va‰ich 89 letech a byla celkovû va‰í ãtvrtou vydanou knihou. Dvû knihy jste
vûnovala vzpomínkám na svÛj pestr˘
a hodnû tûÏk˘ Ïivot, dal‰í dvû vykreslují
Ïivoty jin˘ch lidí. Pﬁedstavte prosím ãtenáﬁÛm v krátkosti své knihy.
Fakticky jsem zaãala psát uÏ ve sv˘ch 13
letech. Psala jsem pohádky pro dûti a ty mi
tenkrát vycházely ve slovensk˘ch novinách.
(Magdalena HorÀanová pochází ze Slovenska, ze Îiliny – pozn. red.) Pak jsem vlastnû cel˘ Ïivot psala jen tak do ‰uplíku – ruãnû psané rukopisy, které nikdy nespatﬁily
svûtlo svûta. AÏ pﬁi‰el 27. leden 1981, coÏ
bylo v˘roãí osvobození vyhlazovacího tábora v Osvûtimi a mû napadlo, Ïe bych
mûla napsat o koncentraãním táboﬁe,
odkud se vrátila z pﬁíbuzenstva jen jediná
moje sestﬁenice Eva. Tak vznikla povídka
„Koncentrák“. Nastartovalo to ve mnû dal‰í potﬁebu psaní a vzniklo tak celkem 67
povídek, mapujících mÛj Ïivot. V roce
2005 mi vy‰la první kniha, zachycující
chronologicky události aÏ do roku 1945
pod názvem „Neobyãejn˘ Ïivot“. O rok
pozdûji vydalo jiné nakladatelství mou
druhou knihu „Blechy v koÏichu“ se zb˘vajícími 39 povídkami. Obû knihy tvoﬁí
jeden celek a jde o autobiografické dílo.
V letech 2008 a 2009 mi vy‰ly dal‰í dvû
knihy: „Nechtûná msta“ a „Povídkování
o chybování“. K napsání Nechtûné msty
mû inspiroval zajímav˘ Ïivot rodiny mé
známé. V‰e jsou to skuteãné události, které si lidé proÏili. Mezi psaním jedné konkrétní knihy si obãas „odskakuji“ odpoãinout napsáním nûjaké povídky.
Vy tedy odpoãíváte od psaní knihy psaním povídek?
Ano. A tak se nasbíraly rÛzné povídky ze
Ïivota m˘ch kamarádek i mého pﬁítele.

P
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Nakonec to dalo dohromady mou poslední knihu Povídkování o chybování. Ta
jediná vznikla bez zámûru, bezdûãnû. Také
mám jiÏ pát˘m rokem rozepsanou knihu
o jedné mé posluchaãce. Stále ji vyspravuji a dolaìuji. Kniha tak nûjak je a není
dokonãená. Îivot Ïeny, o níÏ pí‰u, byl a je
velice zvlá‰tní, aÏ tragick˘. Mám ji moc
ráda, byla jsem místo jejích rodiãÛ na její
svatbû a máme spolu velice hezk˘ vztah.
Vá‰ Ïivot je neuvûﬁiteln˘m vzorkem historie. Narodila jste se po skonãení I. svûtové války. ZaÏila jste první republiku,
II. svûtovou válku, dobu znárodÀování,
nekoneãná léta Ïivota v socialismu, pﬁe-

1

lomov˘ rok 1968 a následná léta tvrdého
útlaku, která vyústila v sametovou revoluci v roce 1989. V prologu ke knize Blechy v koÏichu stavíte fa‰istickou a komunistickou diktaturu na stejnou úroveÀ,
neboÈ obû pro vás byly stejnû tragické.
Tím, Ïe jste se rozhodla o nich psát, jste
chtûla smutné vzpomínky, které vás dlouhá desetiletí tíÏily, jaksi odlehãit a uãinit
je pﬁijatelnûj‰ími. Podaﬁilo se to?
Nelze v‰e odpou‰tût. RÛzná náboÏenství to
doporuãují, ale já to nedokáÏu. Není to
hezké, je to asi ‰patné, ale bylo mi natolik
ublíÏeno v obou totalitních etapách – fa‰istické i komunistické – Ïe to ve mnû
zÛstává a není moÏné se toho zbavit. Oba
reÏimy negativnû zasahovaly do mé nejniternûj‰í osobnosti, do podstaty samotného
ãlovûka. Kromû toho to byla tragédie pro
milióny lidí – vÏdyÈ jen Nûmci vyvraÏdili
6 miliónÛ ÎidÛ! To se nedá odpustit, nedá
se to prominout. Je to za mnou, ale stále
mám pocit strachu, Ïe se to mÛÏe vrátit.
Dûjiny se pﬁeci opakují! Fakt je, Ïe napsá-

ním knih se mi ulevilo v tom smûru, Ïe
jsem se pﬁestala stydût za svÛj semitsk˘
pÛvod. Do té doby jsem mûla stále velké
mindráky. ZaÏila jsem to nejen na vlastní
kÛÏi, ale aÏ pod kÛÏí. Bylo to hluboko ve
mnû. Nikdy jsem napﬁ. nenosila Ïidovskou
hvûzdu, povaÏovala jsem ji za diskriminaci – oznaãovat lidi jako dobytek! Nevadilo
mi ani to, Ïe za to byly postihy, bylo to silnûj‰í neÏ strach. Îidé nebyli v té dobû
povaÏováni za normální lidi, byl to lidsk˘
odpad. A to i pﬁesto, Ïe napﬁ. spousta
v˘znamn˘ch umûlcÛ a vûdcÛ je Ïidovského pÛvodu. Lidstvo by na sniÏování lidské dÛstojnosti a hromadné vraÏdy nemûlo nikdy zapomenout.
SvÛj Ïivot jste zasvûtila hudbû. Vystudovala jste Bratislavskou akademii hudby
s uãitelskou aprobací, PraÏskou konzervatoﬁ hudby, psychologii a hudební v˘-
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chovu na pedagogické fakultû UK. Cel˘
Ïivot jste vyuãovala dûjiny hudby, intonaci a hru na klavír. Vûnujete se tomuto
svému, jak ﬁíkáte „poslání“ i teì? Láska
k hudbû asi v ãlovûku zÛstává natrvalo…
UÏ nevyuãuji. Skonãila jsem s tím kdyÏ
jsem se pﬁestûhovala do tohoto bytu v Praze 14 v roce 1998, protoÏe se mi sem neve‰el klavír. Do té doby jsem bydlela ve Vysoãanech. MÛj láskypln˘ vztah k hudbû ve
mnû pﬁetrvává samozﬁejmû stále dál a proto mám na krátk˘ch vlnách v loÏnici trvale naladûné rádio na klasickou hudbu.
Musím si ji kaÏd˘ den pﬁed spaním pustit. Místo knihovny mám spousty CD
a star˘ch magnetofonov˘ch páskÛ s orchestrálními i klavírními nahrávkami, které mou touhu po hudbû naplÀují.
Za cel˘ svÛj Ïivot jste musela mít nespoãet ÏákÛ. UdrÏujete alespoÀ s nûkter˘mi
kontakt?
Jedna b˘valá posluchaãka mého kolegy je
velice aktivní a pravidelnû kaÏd˘ rok
v dubnu organizuje celo‰kolské srazy. Pro-
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4
1. S dcerou Martou
2. Zima roku 1955 – s manÏelem v Bedﬁichovû,
kam jela jako zdravotnice na povinn˘ kurz
lyÏování pro posluchaãe Vy‰‰í hudebnû pedagogické ‰koly
3. Pﬁi psaní knihy u poãítaãe
4. Na kﬁtu posledních tﬁí knih v Galerii 14 s pﬁítelem Václavem
Foto: autorka a archiv M. M. H. (2)

toÏe v dubnu mám shodou okolností narozeniny, dostávám tím pravidelnû dárek
navíc v podobû setkání s mil˘mi lidmi.
S mnoh˘mi mám ale kontakt celoroãnû,
telefonujeme si, setkáváme se. K mnoha
z nich mám opravdu vﬁel˘ vztah.
Po tom, co jste pﬁi‰la v Osvûtimi bûhem
války o obrovskou ãást pÛvodní rodiny,
vám tu novou vzal zase komunistick˘
reÏim. Máte tﬁi dûti a vlastnû Ïijete v Praze sama – v‰echny va‰e dûti za minulého
reÏimu emigrovaly do zahraniãí a dodnes
tam Ïijí. Jak toto odlouãení zvládáte?
Deset rokÛ jsem ãasto plakala. Nemohla

jsem se s tím vyrovnat. Ode‰li v‰ichni tﬁi
bûhem záﬁí 1968. Dá se ﬁíct, Ïe mÛj rozum
v té dobû s tím souhlasil – kvÛli jejich
budoucnosti. Uvnitﬁ mû to ale hroznû
bolelo. Fakt je, Ïe v‰ichni v zahraniãí dokonãili téÏ vysoko‰kolské vzdûlání a na‰li
si zajímanou práci, která je tû‰í. Mlad‰í
dcera Olga a syn Láìa Ïijí v Anglii a star‰í
dcera Marta je v Kanadû. Teì uÏ mám ‰est
vnouãat a pût pravnouãat. „Vlastním“ tedy
velkou rodinu a pﬁitom Ïiju sama tady
v Praze. Srdci milé bylo setkání s mnoh˘mi z nich pﬁi oslavû m˘ch 90. narozenin
letos v dubnu, kterou mi uspoﬁádali v res-

tauraci Havana. StÛl byl dlouh˘ napﬁíã
kulatou halou restaurace.
Nûkolikrát jste nav‰tívila svou dceru Martu v Kanadû a o této zemi v knize Blechy
v koÏichu velmi zajímavû pí‰ete. NeuvaÏovala jste nûkdy o tom, Ïe byste se tam
za svou dcerou odstûhovala?
NeuvaÏovala. Pravda je, Ïe se mi Kanada hodnû líbí, je to nádherná zemû, ale já
jsem tady zapustila koﬁeny pﬁíli‰ hluboko.
V‰echny mé dûti mû pﬁemlouvaly – a stále pﬁemlouvají – abych se k nim pﬁestûhovala. Syn dal ke svému domu pﬁistavût pro
mû ubytování, zval nás s manÏelem uÏ pﬁed
30 lety oba k nûmu do Anglie. Dcera Olga
má pro mû zvlá‰tní domek postaven˘ na
zahradû. Právû pﬁedevãírem se mnou o tom
zase mluvila. Stále mám v sobû ty staré
pocity – abych nebyla na obtíÏ. Kromû
toho neÏiji úplnû sama – Tﬁi a pÛl roku po
smrti mého manÏela jsem se po létech opût
se‰la s otcem spoluÏáka mé dcery, tehdy uÏ
také vdovcem. Po nûjaké dobû jsme se
dohodli, Ïe budeme Ïít spolu. Od té doby
uplynulo uÏ neuvûﬁiteln˘ch 17 let! Václavovi je dnes 92 rokÛ a pﬁes t˘den trávíme
ãas spolu.
Vymûnila jste uÏ svÛj pÛvodní star˘ poãítaã, kter˘ vás pﬁivedl k psaní knih za
novûj‰í model?
Správnû ﬁíkáte: pﬁivedl k psaní knih. ProtoÏe pÛvodnû mi dcera darovala poãítaã
hlavnû kvÛli moÏnosti psát si e-maily,
pozdûji jsme si s dûtmi volali pomocí Skype. Psaní na poãítaãi bylo jaksi „vedlej‰ím
produktem“, kter˘ mi, jak se ãasem ukázalo, pomohl k návratu ãásti sebevûdomí
i lidské dÛstojnosti a umoÏÀuje mi také
v mém vysokém vûku se drÏet svého oblíbeného motta: zahálka je nepﬁítelem ãlovûka. MÛj pÛvodní první poãítaã uÏ ﬁadu
let odpoãívá dole ve skﬁíni. Teì pracuji
v poﬁadí na tﬁetím a mám dokonce od
narozenin ãtvrt˘, nov˘, na kter˘ si ale ne
a ne zvyknout, je pro mû pﬁíli‰ lín˘ a dûlá
si co chce…
No prosím, a pak Ïe poãítaã a ãlovûk
nemají nic spoleãného. Ten vá‰ má pﬁímo
lidské vlastnosti! Pﬁeji vám, abyste na
nûm napsala je‰tû hodnû stránek sv˘ch
knih, které kaÏdému, kdo je pﬁeãte, otevﬁou dveﬁe do svûta, kter˘ uÏ pamatují jen
opravdoví pamûtníci. Díky své fenomenální pamûti a vzácné schopnosti psát
o tom v‰em i ve sv˘ch 90 letech, pﬁibliÏujete generacím, které pﬁi‰ly na svût
o hodnû pozdûji neÏ vy, svût v dobách
dávno zapomenut˘ch. Ale jak sama ﬁíkáte: lidé by zapomínat nemûli.
Dûkuji za rozhovor.

Alena Veselá
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sport

Pejskaﬁi opût
v Kyjích
V reportáÏích z kynologického cviãi‰tû v Kyjích jsme
vám pﬁiblíÏili jiÏ nûkolikrát
zajímavé akce pro milovníky
pejskÛ a psích sportÛ.Ve
dnech 19. a 20. ãervna se tady ale konala akce dosud nejv˘znamnûj‰í. Zdej‰í
Oblastní skupina agility byla povûﬁena
uspoﬁádáním jednoho ze dvou kvalifikaãních závodÛ, na kter˘ se pﬁihlásilo 142
t˘mÛ z celé republiky. Pﬁijeli se utkat
o úãast hned na ãtyﬁech vrcholov˘ch
akcích – Evropa Open (Liberec), MS FCI
(Nûmecko), IMCA a PAWC (·v˘carsko).
Kvalifikaci posuzovali dva rozhodãí z âR
a jeden z Holandska. KaÏd˘ den v‰ichni
absolvovali ãtyﬁi bûhy (3x agility a 1x jumping). Nervozita by se dala krájet, v˘sledkové tabule byly neustále obleÏeny. Na
závûr kvalifikaãních bojÛ byla vyhlá‰ena
nominace reprezentantÛ na jednotlivé
akce. ZávodÛm pﬁálo i poãasí a v‰e probûhlo hladce také díky zku‰en˘m domácím poﬁadatelÛm, kteﬁí pﬁípravû vûnovali
hodnû ãasu a úsilí. V‰em nominovan˘m
gratulujeme a drÏíme palce, aby na mistrovstvích uspûli co nejlépe. A tû‰íme se na
shledanou v Kyjích tﬁeba na závodech
„O hloubûtínského draka“ 28. záﬁí.
ROZ, vok, foto: vok

·ipky v bouﬁlivé atmosféﬁe
Tûsnû pﬁed prázdninami se uskuteãnil
leto‰ní druh˘ ‰ipkov˘ turnaj dûtí o pohár
starosty Prahy 14, kterého se zúãastnilo 29

hráãÛ. JelikoÏ startovali také potomci zku‰en˘ch ligov˘ch borcÛ z poﬁádajícího ·K
PlzeÀka, byla atmosféra velmi bouﬁlivá, coÏ

turnaji jen prospûlo. Chvílemi fandûní
málem pﬁekonávalo i tolik diskutované
zvuky vuvuzely ze souãasnû probíhajícího
fotbalového ‰ampionátu, takÏe hráãi
pomalu nesly‰eli rodiãovské kouãování.
V‰ichni to v‰ak brali sportovnû a radovali
se ze hry i z cen, které do turnaje vûnovaly
firma ·ulc a Pávek (sady ‰ipek a letky), firma Pepsi (nápoje) a ‰ipkové t˘my ·K
PlzeÀka A i B (kredity a dárky). Tﬁi nejlep‰í v obou kategoriích si navíc odná‰eli
poháry, kter˘mi se mohli o prázdninách
chlubit V kategorii do deseti let vyhrál
David Kalenda, druh˘ skonãil Patrik ¤íha
a tﬁetí Tadeá‰ Prá‰ek, mezi star‰ími do patnácti let si vítûzství odnesl Jakub Kalenda
pﬁed Danem Hanckem a Petrem Novotn˘m. A nejlep‰í dívkou v turnaji byla Markéta Malinovská.
vok

Vítûzní bratﬁi Jakub a David Kalendovi
(foto: Franti‰ek Lochner)

24

informace

záﬁí 2010

NA PODZIMNÍ MùSÍCE PRO VÁS P¤IPRAVUJE TYTO POâÍTAâOVÉ KURZY:





První kroky s Internetem
Základy práce na PC – poprvé u poãítaãe
Word
Excel

 PowerPoint
 Základy tvorby www stránek (pomocí zdrojového

kodu HTML)
 Psaní v‰emi deseti (All Ten Fingers)

Pro uchování va‰ich nezapomenuteln˘ch záÏitkÛ z dovolené jsme pﬁipravili v˘ukové programy, ve kter˘ch se nauãíte na volnû staÏiteln˘ch programech zpracovávat
fotografie a videa ãi se nauãíte vytváﬁet jmenovky, vizitky a ikony pomocí vektorové grafiky.
GIMP (úprava digitálních fotografií): Adobe Phoptoshop nebo Jasc Paint Shop Pro jsou sice velmi v˘konné nástroje s velk˘mi moÏnostmi, ale mají podstatnou vadu
– pro bûÏného uÏivatele jsou finanãnû nedostupné. Pokud tedy máte hloubûji do kapsy a chcete vyuÏívat pokroãil˘ch moÏností pﬁi úpravách fotografií, zkuste GIMP.
VideoSpin 2.0: opravdu dobr˘ch aplikací pro práci s videem není zas tak moc, a tûch neplacen˘ch je je‰tû mnohem ménû. Jednou z nich je program VideoSpin, z dílny spoleãnosti Pinnacle. Videa je moÏné vytváﬁet vkládáním vlastních fotografií ãi jin˘ch videí, zaﬁazovat je na ãasovou osu pomocí metody táhni a pusÈ. Samotn˘
v˘tvor je moÏné doplnit o zvuk. Aplikace dovoluje mimo jiné nahrávat v˘sledky on-line sluÏby jako je YouTube ãi Yahoo! Program nabízí moÏnost ukládání do rÛzn˘ch formátÛ.
MovieMaker: práce na volnû staÏitelném programu, kter˘ je urãen na úpravu a stﬁih videa.
Inkscape: grafick˘ nástroj pro tvorbu jmenovek, vizitek, diagramÛ, letákÛ nebo i sazbu inzerce v reklamû. Vektorové editory se vyuÏívají právû v reklamních agenturách.
Vektorová grafika, oproti bitmapové, není dána barevn˘mi body, ale ãárami a kﬁivkami, takÏe je moÏné libovolnû mûnit velikost v˘sledku, aniÏ by do‰lo ke zhor‰ení kvality.
A pro milovníky matematiky jsme na podzimní sychravé mûsíce pﬁipravili v˘ukov˘ program GeoGebra. Jedná se program urãen˘ na simulaci a ﬁe‰ení matematick˘ch úloh. Lze vyuÏít na úlohy ze základní ‰koly, pﬁes úlohy stﬁedo‰kolské aÏ po ﬁe‰ení sloÏit˘ch vysoko‰kolsk˘ch úloh. Pomocí programu GeoGebra lze snadno
a názornû ukázat zákonitosti geometrie, nar˘sovat rÛzné rovinné útvary (napﬁ. pravidelné n-úhelníky, elipsy apod.) Snadno se vyuÏije pro ﬁe‰ení úloh na v˘poãet obsahÛ, nar˘sování funkcí a mnoha dal‰ích nejen z matematiky. Urãitû bude bavit toho, kdo má rád matematiku a chce se jí vûnovat zábavnou a snadnou formou.
KaÏd˘ kurz je rozloÏen do sedmi lekcí za cenu 400,– Kã, pro seniory od 65 let a dûti do 18 let za cenu 200,– Kã. V˘uka bude zaãínat bûhem poloviny ﬁíjna jedenkrát t˘dnû, ãas a doba konání bude upﬁesnûn dle zájmu a naplnûní jednotliv˘ch kurzÛ.
Zájemci prosím hlaste se pﬁímo v Centru vzdûlávání a veﬁejného internetu (MaÀákova 745, âern˘ Most) nebo na telefonních ãíslech: 222940933, 222940932
nebo 602161731 ãi mailem: horesovska@cvvi.cz, mazurova@cvvi.cz.
Dále vám v CVVI nabízíme tyto sluÏby: vysokorychlostní internet, ãernobíl˘ tisk dokumentÛ, kopírování, skenování, laminování dokumentÛ (od formátu A6
do A3), krouÏková vazba dokumentÛ.
Tento projekt Centrum vzdûlávání a veﬁejného internetu
Praha 14 byl vybudován v letech 2006–2007
za finanãního pﬁispûní Evropské unie

15. BABÍ LÉTO
Mûstská ãást Praha – Dolní Poãernice spolu s Mâ Praha 14,
základní ‰kolou, dûtsk˘m domovem, obãansk˘m sdruÏením
Poãin, spoleãenstvím Molechet a nadací Sluneãní parsek vás zvou
na 15. zahradní slavnost Babí léto v sobotu 18. záﬁí od 9 do 23
hodin v zámeckém parku a pﬁilehl˘ch objektech v Dolních Poãernicích a v zámecké zahradû – Hostavicích. Na programu mj.:
Areál závodi‰tû „u koní“ – 14 hod. jezdeck˘ parkúr
Pﬁírodní amfiteátr v zámeckém parku – 13–22 hod. Rangers
band, MaÏoreti artrosa z hoﬁic v podkrkono‰í, Franti‰ek Nedvûd,
Îambo‰i (drÏitelé ceny Zlat˘ andûl za rok 2009), Banjoband Ivana Mládka, Hanka KﬁíÏková, Monika Absolonová a dal‰í, kteﬁí
pﬁijdou podpoﬁit nadaci Sluneãní paprsek, Hluboké nedorozumûní, PraÏsk˘ originální synkopick˘ orchestr, kapela Ro‰áda,
Rock CZ, Rock Last station. V‰e moderuje b˘val˘ televizní sportovní redaktor Jaroslav Suchánek
Kulturní centrum (b˘val˘ pivovar)– hospoda „na ·pejchaﬁe“ –
po celé odpoledne a veãer – obãerstvení v‰eho druhu, k tanci
a poslechu hraje Steamboart stompers, divadelní sál – 14 hod.
soutûÏní poﬁad pro dûti
Ml˘n – 16 hod. pohádka „zakletá princezna“, 19 hod. Commedia dell arte „kozí muÏ“ – divadelní soubor Studna z Hluboké nad
Vltavou
ledové sklepy – po celé odpoledne Stﬁedovéká krãma – spoleãenství molechet (tanec – bojÛvky – medovina), vstupní hala
k ledov˘m sklepÛm – v˘stava obrazû akademického malíﬁe
Romana Franty, prostory zámeckého parku – v˘cvikov˘ tábor
dﬁevûné meãe, bandÏidÏamping, nafukovací hrad – trÏi‰tû – stánkové obãerstvení, 15–16 hod. jízdy na huculsk˘ch koních.
Vstup dobrovoln˘ ve prospûch nadace Sluneãní paprsek.

PRAHA 14

Oprava mostu urychlena
Zaãátkem ãervence byla zahájena oprava mostu v ulici Cíglerova s tím, Ïe dopravní provoz se sem v plném rozsahu vrátí
11. ﬁíjna. Tato rozsáhlá oprava zahrnuje pﬁedev‰ím úplnou
v˘mûnu konstrukãních vrstev vozovky, náhrady dilataãního
zaﬁízení vozovky a ﬁíms, sanaci ﬁíms a nosné konstrukce, opravu ocelového zábradlí a jeho kompletní obnovu protikorozní
ochrany, atd. Pﬁi rekonstrukcích mostÛ se ãasto stává, Ïe skuteãn˘ stav mostu neodpovídá archivní dokumentaci a nastanou situace, které se nedají pﬁedpokládat, coÏ bohuÏel platí
i pro opravu tohoto mostu. Proto rádi uveﬁejÀujeme informaci Technické správy komunikací, která do redakce ListÛ
dorazila 23. srpna. Pí‰e se v ní, Ïe vedení stavby spolu se
zástupcem investora a projektantem pﬁehodnotilo dosud stanoven˘ ãasov˘ postup tak, aby bylo moÏné práce dokonãit dﬁíve pﬁi zachování nezbytnû nutn˘ch technologick˘ch postupÛ
ve vysoké kvalitû. Odboru v˘stavby a dopravy ÚMâ Prahy 14
byl proto pﬁedloÏen návrh na úpravu dosud stanoven˘ch termínÛ zvlá‰tního uÏívání komunikace s tím, Ïe obousmûrná
doprava bude na mostû obnovena uÏ 20. záﬁí. Do 11. ﬁíjna pak
bude na vozovce mostu zprovoznûn chránûn˘ doãasn˘ prÛchod pro chodce, aby bylo moÏné dokonãit zb˘vající práce
na chodníku. Pﬁed dokonãením stavby budou provedeny je‰tû tyto rozhodující práce: zpevnûní nosné konstrukce zabetonováním spﬁaÏené desky, osazení dilataãních závûrÛ, provedení izolaãního a vozovkového souvrství, dokonãení povrchu
chodníku vã. pochozího izolaãního nátûru a osazení ocelového zábradlí po jeho úpravû.
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kontejnery

Velkoobjemové kontejnery na záﬁí
Ze systému hl. m. Prahy
Konzumní x Na obrátce
V Humenci x Sadská
Mochovská x Zeleneãská
Poﬁíãanská x Klánovická
Svépravická x ·estajovická
Liblická x Klánovická
Nehvizdská x Zelenáãská
Karda‰ovská u obchod. stﬁediska
Tálínská x Oborská
Kukelská x Chvaletická
Hejtmanská x Vranovská
Cidlinská x Mar‰ovská
Îelivská x Metujská
RoÏmberská x Podli‰ovská
·imanovská x Za ·kolou
Jezdovická x Froncova
Hodûjovská x Za Rokytkou
Vírská x Branská
Jordánská x Svárovská
Koclíﬁova x Kaãínská
Cvrãkova x Burdova

8. 9.

9. 9.

15. 9.

Babylonská x Jordánská
Svûtská x Lipnická
Borská x Rotenská
VodÀanská x Skorkovská
Lásenická x Lipnická
Hamerská x Církviãná
Herdovská x Bo‰ilecká
Spolská x Mílovská
Zvíkovská x Dáﬁská
Horusická x Osická
Lipenské námûstí

29. 9.

30. 9.

16. 9.

Ze systému Mâ Praha 14

23. 9.

15.
16.
20.
21.
22.
23.

9.
9.
9.
9.
9.
9.

Velkoobjemové kontejnery jsou pﬁistavovány do 11 hodin dne dle rozpisu a odváÏeny následující den.

Upozornûní: velkoobjemové kontejnery

Velkoobjemové kontejnery jsou pﬁistavovány do 14 hodin dne dle rozpisu.

22. 9.

Rone‰ova x Volkova
Va‰átkova x DoleÏalova
Bobkova proti ã.p. 747
·romova x Gen. Janou‰ka
Kpt. Stránského x Vybíralova
DoleÏalova chodník proti 1051

Lomnická x StaÀkovská
Lomnická x Zalinská
Doubecká x Ba‰t˘ﬁská
Bouﬁilova x Bojãenkova
Anderleho x Gen. Janou‰ka
Dygr˘nova x Breicetlova

6.
7.
8.
9.
13.
14.

9.
9.
9.
9.
9.
9.

jsou urãeny na odpad z provozu domácností,
kter˘ není moÏné pro jeho objem odloÏit do
nádob na smûsn˘ komunální odpad (popelnic). Jedná se pﬁedev‰ím o ãásti nábytku
a podlahov˘ch krytin (lina, koberce). Kontejnery nejsou urãeny na stavební suÈ, v˘kopovou zeminu, rostlinn˘ a Ïivoãi‰n˘ odpad,
nebezpeãné sloÏky komunálního odpadu
a odpad z podnikatelské ãinnosti.

■ Poru‰ení v˘‰e uveden˘ch zásad je pod pokutou dle platn˘ch
pﬁedpisÛ.

!

Rozpis pﬁistavení VOK na internetov˘ch stránkách úﬁadu www.praha14.cz (informace,
Ïivotní prostﬁedí, odpady).
OÎP ÚMâ Praha 14

HARMONOGRAM SBùRU NEBEZPEâNÉHO ODPADU
Odpady, které sbíráme:
Rozpou‰tûdla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, záﬁivky
a jin˘ odpad obsahující rtuÈ, oleje a tuk (kromû jedlého), barvy, tiskaﬁské barvy, lepidla, pryskyﬁice, detergenty a odma‰Èovací pﬁípravky, nepouÏitelná cytostatika a léky, baterie a akumulátory.

Zástávky na sbûrové trase „A“ ve ãtvrtek 16. záﬁí
Zámeãnická x Mochovská
Sadská x V Novém Hloubûtínû
Klánovická x Liblická
·estajovická x V Chaloupkách
·estajovická x Svépravická
Cidlinská x Mar‰ovská
Kukelská x Chvaletická x Îárská
Karda‰ovská (u nákupního stﬁediska)

15.00–15.20
15.30–15.50
16.00–16.20
16.30–16.50
17.00–17.20
17.30–17.50
18.00–18.20
18.30–18.50

Zastávky na sbûrové trase „B“ ve ãtvrtek 30. záﬁí
Koclíﬁova x Kaãínská
Vírská x Burdova
Splavná x Okrouhlíková
Svûtská x Jordánská
Za ‰kolou x ·imanovská
Jezdovická x Froncova
Vidlák x Novozámecká
Lipenské námûstí

V uveden˘ch dnech je obsluhována celá sbûrová trasa se v‰emi
zastávkami. Nebezpeãné odpady odevzdávejte v˘hradnû obsluze
sbûrového vozidla!
OÎP ÚMâ Praha 14

UPOZORNùNÍ PRO MOTORISTY
ÚMâ Prahy 14, odbor v˘stavby a dopravy,
jako pﬁíslu‰n˘ silniãní správní úﬁad upozorÀuje na prÛbûh podzimního komplexního
úklidu komunikací (KÚK) v roce 2010 dle
níÏe uvedeného harmonogramu. KÚK se t˘ká
kromû uveden˘ch komunikací rovnûÏ parkovi‰È pﬁi tûchto komunikacích. Pﬁíslu‰n˘ správce níÏe uveden˘ch komunikací je Technická
správa komunikací hl. m. Prahy.

2. 9. – Krylovecká , Karda‰ovská, Rochovská, Vizírská, Kukelská, Chvaletická, Îárská
3. 9. – Cíglerova (celá délka + parkovi‰tû pﬁi
ul. Broumarská), Bﬁí VenclíkÛ (celá délka +
parkovi‰tû u Z· Bﬁí VenclíkÛ), Vlãkova,
Bouﬁilova, Bojãenkova, Trytova, Paculova,
Rone‰ova, Volkova
13. 9. – Na Obrátce, Konzumní, Kbelská,
Milovická, V Novém Hloubûtínû, V Hu1. 9. – ·romova, Himrova, Gen. Janou‰- menci, Sadská, Pod Turnovskou tratí,
ka, ·ebelova, Jíchova, Smikova, Dygr˘no- Mochovská (od Kbelské po ul. Pod Turnovva (od ·ebelovy po Gen. Janou‰ka), Ander- skou tratí), Zeleneãská (od Kbelské po Nehleho
vizdskou)
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15.00–15.20
15.40–16.00
16.10–16.30
16.40–17.00
17.10–17.30
17.40–18.00
18.10–18.30
18.40–19.00

14. 9. – Slévaãská (od Podûbradské po Kolbenovu), Zámeãnická, ZáluÏská, Nehvizdská, Mochovská (od ul. Pod Turnovskou tratí po Slévaãskou), Zeleneãská (od Nehvizdské
po Slévaãskou), Nástrojáﬁská
15. 9. – K Mototechnû, nám. Ve Starém
Hloubûtínû, Chvalská, Horou‰anská, Klánovická, Poﬁíãanská, SoustruÏnická, Liblická, ·tolmíﬁská, âertouská (od Klánovické po
VaÀkovu), Hloubûtínská
16. 9. – Hloubûtínská (od VaÀkovy po ul.
V Chaloupkách), VaÀkova, V Chaloupkách,
Kyjská, Svépravická, ·estajovická, Hostavická, PostﬁiÏínská, Lito‰ická, âertouská (v úseku od VaÀkovy po slep˘ konec ulice)
17. 9. – Pospíchalova, parkovi‰tû pﬁi ul. Cíglerova u ul. Pospíchalovy

inzerce
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• Matematiku perfektnû douãí stﬁedo‰kolsk˘

profesor. Tel.: 603 909 327, 281 914 562.
04/01
âi‰tûní kobercÛ, sedacích souprav, mytí
oken, telefon: 603 973 500.
05/04
Odpady – poradenství pro firmy. Neorientujete se v odpadové problematice? Nerozumíte legislativû? Bojíte se kontroly? Poradím
a pomohu i zpûtnû uvést dokumentaci a hmotné zabezpeãení do souladu s platnou legislativou. Nabízím rozumné ceny, profesionalitu
a cenné zku‰enosti z praxe. Mgr. Markéta âermáková, tel: 732 309 219.
09/01
Prodám byt 3+1/L, 73 m2, po celkové
rekonstrukci, 3. p. panel. domu, Jahodnice,
dÛm po rekonstrukci, DV, anuita 0, cena k jednání 2 890 000 Kã, telefon 603 417 829.
09/03
SECOND HAND V¯PRODEJ, mikiny,
triãka, tepláky 20–40 Kã za kus, Hloubûtín,
Klánovická 34, po, st 12–17; út, ãt 10–17; pá
12–15 hod.
09/08
Konzultace a speciální masáÏe pro Ïeny
s Magdalénou Polanskou. MoÏné v pohodlí
Va‰eho domova, tel.: 724 322 378,
www.dotknise.cz.
09/09

•
•

•

•
•

Úklid komunikací bude provádût Technická
správa komunikací hl. m. Prahy za asistence
Policie âR a Mûstské policie. Doba úklidu bude
od 7 do 14 hodin a v t˘denním pﬁedstihu budou
dotãené komunikace osazeny pﬁíslu‰n˘mi
dopravními znaãkami. Proto vyz˘váme v‰echny motoristy, aby respektovali toto dopravní
znaãení a ve vlastním zájmu neparkovali v uveden˘ch dnech na takto oznaãen˘ch komunikacích. V pﬁípadû neuposlechnutí rozhodnutí
silniãního správního úﬁadu je vlastník komunikace oprávnûn dle zákona 13/1997 Sb.
o pozemních komunikacích, ve znûní platn˘ch
pﬁedpisÛ, odstranit silniãní vozidlo na náklady
jeho vlastníka, pokud vlastník silniãního vozidla neprokáÏe závaÏné dÛvody, které mu znemoÏnily, aby silniãní vozidlo odstranil sám.
odbor v˘stavby a dopravy, ÚMâ Praha 14

• FOTOATELIÉR-BOBKOVA 738, prÛka-

zové fotografie na poãkání, rodinné foto,
objednávky 7 dní v t˘dnu 777 200 271,
www.studioren.cz.
09/10
www.supertuning.cz – prodejna AUTODOPL≈KÒ, Bryksova 43, Praha 9-âern˘
Most, tel. 281 918 669, e-mail: supertuning@seznam.cz
09/12
www.terapieprozdravi.cz – MasáÏní studio
TERAPIE PRO ZDRAVÍ, Fejfarova 11, Praha 9-âern˘ Most, tel: 731 917 789, e-mail:
terapieprozdravi@email.cz
09/13
Hledáme byt k pronájmu v Praze 9
i jinde, garsonka aÏ 3+1, cena do 14 000 Kã
vãetnû poplatkÛ dle velikosti. Zaﬁízení dohodou. Volejte prosím na tel.: 605 845 088,
220 806 245.
09/14
Pronajmeme 1+kk za 8500 Kã a 2+kk za
10 500 Kã v Praze 9. Ceny jsou vãetnû v‰ech
poplatkÛ, panelov˘ dÛm, dostupnost metra, ãásteãnû zaﬁízené dle dohody. Volejte paní Gieckovou na tel. 777 615 730.
09/15
Taneãní ‰kola Nota poﬁádá v KD Kyje
taneãní kurzy pro mládeÏ a dospûlé a kurz pro
Ïeny bez partnera – sóla latina. Zahájení v ﬁíjnu 2010. Více na www.tanec-nota.cz.
Hledáme paní na odpolední úklid do
M· ·estajovická s nástupem od záﬁí. Telefon:
281 862 911, 739 044 300.
âistíme koberce a ãalounûn˘ nábytek
mokrou metodou profi stroji Karcher. Cena od
15 Kã/m2. Pracujeme i o víkendech. Doprava
po Praze 9 zdarma. Tel.: 777 717 818. 09/16
Nabízím masérské a rekondiãní sluÏby
v novû otevﬁeném Studiu Enigma, Ba‰t˘ﬁská
463, Praha 9-Hostavice. Milena Kumprechtová, tel.: 775 250 434.
09/18

•
•
•

•

•
•
•
•

NEZISKOVKA – NEPLACENÉ INFORMACE

Rodinn˘ klub
Vesel˘ ãertík
info@veselycertik.cz
tel.: 724 639 040

T˘den otevﬁen˘ch dveﬁí
v ãertíkovi
Pﬁijìte se zaregistrovat do krouÏkÛ
rodinného klubu Vesel˘ ãertík v Dolních Poãernicích na podzimní pololetí,
které zaãíná jiÏ 6. 9.! T˘den bude probíhat od 30. 8.–3. 9., vÏdy 9–12, 15–18
hod., kaÏd˘ den ukázkové hodiny vÏdy
v 10 hod., PO, ÚT, ST – První krÛãky
k hudbû pro dûti 1,5–6 let (Yamaha
Vlase), âT, PÁ – âertovské ﬁádûní
s v˘tvarkou pro dûti 1,5–4 roky, navíc:
St 17 hod. ukázková hodina Rytmické
krÛãky s flétnou (Yamaha Class), herna i káva NESCAFÉ zdarma!
Více: 724 639 040, info@veselycertik.cz, www.veselycertik.cz
Nízkoprahov˘ klub
Pacific pﬁijme na pozici vedoucího sociálního pracovníka na
cel˘ úvazek. Nástup
moÏn˘ od ﬁíjna 2010.
Îivotopis a motivaãní
dopis posílejte na adresu stankayova@motylek.org. Více informací získáte na telefonním ãísle 777 964 754 –
Pavlína Stankayová.

Inzerujte v Listech • kaÏd˘ mûsíc je ãte
témûﬁ 80 tisíc oãí
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Uzávûrka
inzerce a pﬁíspûvkÛ

pro ã. 10 je 15. 9.
pﬁíjem inzerce:
rudolfova@kvizpraha14.cz, 281 005 581
3300 zapl. za zl. Svatovácl. 1dukát, a jiné zl.
•mince
– ruské zl. ruble, ‰perky s brilianty i bez
nich, st. stolní stﬁíbro, bronz. so‰ky atd. Hledáme st. ruské stﬁ. pﬁedmûty, i jednotlivû! Koupíme st. obraz lokomotivy od Ronka nebo Kreibicha. Obraz moﬁe, lodû, pﬁístavu-sign. Jos.
Svoboda (cca 35 000 Kã), INTERANTIK Praha 9, Pod pekárnami 3, Modr˘ dÛm, naproti
v˘stupu z metra B-Vysoãanská. T-283 893 334,
event. 604 444 471.
09/17

ZNALECKÉ OCENùNÍ
NEMOVITOSTÍ, POZEMKÒ,
BYTÒ A STAVEB PROVEDE
Ing. Lacina Jaroslav
Praha 9 – Kyje, Oborská 1468
Tel.: 281 865 533, 603 112 248

KOMPLETNÍ PRÁCE
ELEKTRIKÁ¤SKÉ A STAVEBNÍ

AUTODOPRAVA – ZEMNÍ PRÁCE
MILAN PETRUÎÁLEK
•
•
•
•
•
•

Kontejnery, sklápûã, valník Tel.: 281 931 419
Sutû, odpad, zemina
Fax: 281 931 512
Písky, drtû, kaãírek
www.sute-pisky.cz
Recyklát a tﬁídûná zemina
Demolice – hydraul. kladivo
Deponie Praha 9
Mobil: 603 242 142

JANEâEK
KONTEJNEROVÁ DOPRAVA
Odvoz suti a ve‰kerého odpadu



Dovoz písku, ‰tûrku
a stavebního materiálu
 Vyklízení prostorÛ

Tel.: 773 516 191
e-mail: v.janecek1@seznam.cz

• Cukrárna – obãerstvení MM, Praha 9-

-Kyje, Hodûjovská 11. Na objednávku vyrábíme pro v‰echny pﬁíleÏitosti: dorty nízké,
patrové, dûtské, minizákusky. Klasická v˘roba bez pouÏití instantních krémÛ a rostlinné ‰lehaãky. Tel.: 731 759 496.
07/12

REKONSTRUKCE BYTÒ,
BYTOV¯CH JADER A KUCHYNÍ
Elektroinstalaãní, zednické, obkladaãské
a instalatérské práce na klíã
dle poÏadavkÛ kuchyÀsk˘ch studií a zákazníkÛ

Svoboda a Nejtek s.r.o.
283 931 344, 603 801 377, 604 203 243
www.svobodaanejtek.wz.cz

Stavební firma
• novostavby

Ing. Martin Jeﬁábek

Hejtmanská 31
rodinn˘ch domÛ
Praha 9-Kyje
• rekonstrukce objektÛ Tel.: 603 542 871
jerabek.inrepo@seznam.cz
• rekonstrukce bytÛ
www.inrepo.cz
a kanceláﬁí
• zateplování fasád
• stavební dozor
• autorizace k programu „Zelená úsporám“

Veterinární klinika pro malá zvíﬁata
MVDr. Jan Mecera
Kpt. Stránského 999, âern˘ Most
Tel.: 281 910 491, po–pá 9–12, 14–19 hod.

Veterinární klinika
Ha‰kova 16, 250 88 âelákovice-ZáluÏí
Tel.: 326 991 099,
po–so 9–12, 14–20 hod.
ne 15–19 hod.

www.veterinainfo.cz
Odvozu sutû, dom. odpadu kontejnery 2 m3–9 m3.
Dovoz pískÛ, ‰tûrku, zeminy atd.,
tel.: 602 371 605, 602 207 116
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Studio Oriflame Černý Most
Bryksova 772, Praha 9
Út
St
Čt

16–19
10–12 15–19
10–12 15–19

Tel. 732 779 959,
www.kborkova.wz.cz
Koňský hnůj dovezu zdarma,
doprava za symbolickou cenu.
Tel.: 602 371 605, 602 207 116.

záﬁí 2010

inzerce
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Kurzy plavání a akvabel
Od 22. ãervna aÏ do zaãátku srpna byl
bazén v Hloubûtínû kvÛli v˘mûnû hlavního vodovodního potrubí bohuÏel
uzavﬁen, pod ‰ir˘m nebem se tady plavalo vlastnû jen nûkolik dnÛ. Se zaãátkem ‰kolního roku se uÏ ven nedostanete, v bazénu se pﬁechází na v‰ední
provoz a od 1. záﬁí tady zaãínají také
zápisy do kurzÛ plavání a akvabel, a to
od pondûlí do ãtvrtku vÏdy v 10 aÏ 12
hodin a v 15.30 aÏ 17.30 hod.

Chcete hrát tenis?
Tenisová ‰kola Tallent pﬁipravuje na
âerném Mostû jiÏ tradiãní ukázkové
odpoledne pro v‰echny dûti z M· a Z·
i jejich rodiãe. Probûhne 14. záﬁí od
18 hodin v Z· Vybíralova. Kvalifikovaní trenéﬁi vysvûtlí dûtem tenisové základy, správné drÏení rakety a postavení
k míãi. Poradí i rodiãÛm, jak˘m zpÛsobem mohou dûtem v jejich dovednostech pomáhat. V rámci doprovodné
soutûÏe dûti získají vûcné ceny a diplomy. Dal‰í informace získáte na www.tallent.cz nebo si mÛÏete pﬁímo zatelefonovat na 224 815 871 nebo 603 527 172.

Stop Zevling
UÏ ãtvrté pokraãování sportovnû –
hudební akce Stop Zevling se bude jako
pﬁedchozí roãníky konat ve venkovním
areálu Z· Vybíralova na âerném Mostû, a to v sobotu 25. záﬁí jiÏ od dopoledních hodin a pokraãovat bude aÏ do
pozdního veãera. Program bude rozdûlen na dvû ãásti, Street Jam a Sport Jam.
âást streetová probûhne na místû b˘valého skateparku na âerném Mostû. Ve
sportovní ãásti se bude soutûÏit ve fotbalu, streetballu, speedmintonu, petanque a novinkou pro tento rok je
Ïenská olympiáda se zajímav˘mi disciplínami. I letos je pﬁipraven pestr˘ sportovní a kulturní program pod zá‰titou
Mûstské ãásti Praha 14.
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Vyvedená fotbalová premiéra
Koncem ãervna se v Kyjích konal premiérov˘ roãník Memoriálu Joná‰e Kuãery, nadûjného fotbalisty zdej‰ího oddílu, kter˘ zemﬁel loni o prázdninách. Na jeho poãest se uskuteãnily turnaje mlad‰ích i star‰ích ÏákÛ, v nichÏ se pﬁedstavilo celkem 10 praÏsk˘ch t˘mÛ.
Hrálo se 2 x 20 minut kaÏd˘ s kaÏd˘m a souãástí memoriálu byla i soutûÏ v dvûstûmetrovém kros bûhu a ve stﬁelbû na 4 plastové lahve zavû‰ené v brance. Mezi star‰ími kluky v‰echna utkání vyhrál SK Vr‰ovice, druhé byly Satalice, tﬁetí Praga a na ãtvrtém
místû skonãili domácí borci. Jejich mlad‰í kamarádi (na snímku dole) vybojovali o stupínek lep‰í umístûní, druzí skonãili stejnû jako mezi star‰ími Satalice a vítûzem turnaje
mlad‰ích ÏákÛ se stal Vy‰ehrad. Pﬁed prázdninami to byla v Kyjích opravdu vyvedená
sváteãní pﬁehlídka Ïákovského fotbalu, teì uÏ jsou na poﬁadu v‰edních dnÛ pravidelné
tréninky a dal‰í soutûÏní utkání. Pokud by nûkdo z na‰ich nejmlad‰ích ãtenáﬁÛ mûl zájem
roz‰íﬁit ﬁady zdej‰ích fotbalov˘ch nadûjí, pak mÛÏe pﬁijít kaÏdé odpoledne do pﬁekrásného fotbalového stánku TJ Kyje, kde se ho ochotnû ujmou kvalifikovaní trenéﬁi mládeÏe.
vok
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Koníãek na cel˘ Ïivot
Tradiãní letní pﬁehlídku auto a moto veteránÛ uspoﬁádal na parkovi‰ti u CâM Klub
majitelÛ historick˘ch vozidel REHIV spolu s Mâ Praha 14. K vidûní tu bylo celkem 24
automobilÛ a 11 motocyklÛ, opravdu skuteãné skvosty, poãínaje nejstar‰ím dvoustop˘m vozidlem Darracq z roku 1904 a jednostop˘m Harley Davidsonem 350 z roku
1926 aÏ po toho nejmlad‰ího, teprve tﬁiadvacetiletého automobilu Austin mini s obsahem 998 ccm, se kter˘m na v˘stavu dorazil i Mr. Bean. I ten se ov‰em musel hluboce
sklonit pﬁed nejpilnûj‰ím vystavovatelem, tﬁiatﬁicetilet˘m Danielem Polcarem, kter˘ sem
ze Kbel a Klánovic dopravil sedm exponátÛ, tedy plnou pûtinu ze v‰ech.
„Po vlastní ose jsem pﬁijel volkswagenem 1302 cabrio z roku 1970, doprovází mû syn
Dominik (oba na snímku dole), kter˘ to po mnû jednou pﬁevezme stejnû jako já po svém
otci. Naplno se tomuto koníãku vûnuji patnáct let, je to kaÏdodenní záleÏitost na cel˘
Ïivot. V‰echny mé modely jsou pojízdné, a to vãetnû toho sto ‰estiletého prapradûdeãka, kter˘ tady bûhem dne objel s dûtmi nûkolik koleãek. Zájem a uznání lidí je pro mû
tou nejvût‰í odmûnou. Ostatnû to asi platí pro v‰echny, kteﬁí se vûnují této zálibû plné
shánûní náhradních dílÛ a hlavnû práci v‰eho druhu pﬁi jejich v˘robû a restaurování
na‰ich miláãkÛ.“
text a foto: vok
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